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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificări în Bugetul Propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 în 

vederea demarării programului de investiţii necesare pentru dotarea unităţilor sanitare din subordinea 

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu echipamente şi 

aparatură medicală 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale de Dezvoltare şi Investiţii,  Direcţiei Generale 

Economice şi al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

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

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se suplimentează cu suma de 130.359,95 mii lei la credite de angajament şi cu 15.000 

mii lei la credite bugetare, bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, capitol 

66.02 – Sănătate, Titlul 51 – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, alineatul 51.02.28 – 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sănătăţii/Centralizator spitale – alineat 43.10.14 – Subvenţii de la bugetul local pentru finanţarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii. 

Art.2 Suplimentarea se face prin diminuarea Bugetului Primăriei Municipiului Bucureşti pe 

anul 2016, la următoarele obiective de investiţii: 

 a) cu suma de 500 mii lei, la credite de angajament şi credite bugetare, obiectivul de 

investiţii "Consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare faţadă imobil Bd. Regina 

Elisabeta nr.29-31, sector 5 – PT+DE+AT+ Consultaţă+Execuţie"; 

 b) cu suma de 500 mii lei, la credite de angajament şi credite bugetare, obiectivul de 

investiţii Centrul Militar Zonal – str. Icoanei nr.27, sector 2 – Execuţie+PT+DE+AT; 

 c) se diminuează cu suma de 10.000 mii lei, la credite de angajament şi credite 

bugetare, obiectivul de investiţii Sala Multifuncţională – Complex Sportiv Lia Manoliu, 

PT+ Execuţie + Consultanţă; 
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 d) se diminuează cu suma de 4.000 lei, la credite de angajament şi credite bugetare, 

obiectivul de investiţii Amenajare, reabilitare şi refuncţionalizare sală spectacole şi spaţii 

anexe Teatrul "Ion Creangă" – PT+Execuţie. 

Art.3 Primarul General, în interesul optimizării execuţiei bugetare, va aproba repartizarea 

sumelor în bugetele spitalelor, în limita sumei aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

pe structura clasificaţiei bugetare, în baza Notei de fundamentare a Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

Art.4 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta 

hotărâre în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2016 şi în anexele la acesta. 

Art.5 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, şi Administraţia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 226 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul artistic şi tehnic la  

unele instituţii publice de spectacol de interes local ale Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile: 

-Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă suplimentarea numărului total de posturi pentru personalul artistic şi tehnic la 

unele instituţii publice de spectacol de interes local ale Municipiului Bucureşti cu 150 de posturi, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Structurile funcţionale rezultate, transpuse în state de funcţii, organigrame şi 

Regulamentele de organizare şi funcţionare corespunzătoare vor fi supuse ulterior aprobării 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi instituţiile publice de spectacol de interes local ale Municipiului Bucureşti nominalizate în 

anexă vor aduce la 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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 227 

ANEXA LA H.C.G.M.B. nr. 227/21.09.2016 

 

 

SUPLIMENTARE NUMĂR DE POSTURI LA INSTITUȚIILE PUBLICE 

 DE SPECTACOL DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

NR. 

CRT 

 

INSTITUȚIA PUBLICĂ DE SPECTACOL DE INTERES 

LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

NUMĂR  

POSTURI  

 

PERSONAL 

ARTISTIC 

NUMĂR  

POSTURI  

 

PERSONAL 

TEHNIC 

1 TeatruL Municipal L.S. BULANDRA 6 7 

2 TeatruL Tineretului METROPOLIS - 6 

3 TeatruL ODEON 8 3 

4 TeatruL C.I. NOTTARA 5 3 

5 TeatruL de COMEDIE 10 8 

6 TeatruL MIC - - 

7 TeatruL ION CREANGĂ 8 4 

8 TeatruL de Revistă CONSTANTIN TĂNASE 10 - 

9 TeatruL EVREIESC DE STAT 5 3 

10 TeatruL EXCELSIOR 15 8 

11 Teatrul MASCA - - 

12 Opera Comică pentru Copii 23 4 

13 Circ&Variete GLOBUS - - 

14 TeatruL de Animație Țăndărică 10 4 

15 TeatruL STELA POPESCU - - 

 TOTAL 100 50 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind asigurarea de către Municipiul Bucureşti a transportului pentru  

preşcolari şi elevi la manifestările culturale organizate de instituţiile 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 comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism, al 

Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget şi al Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale 

şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti (PROEDUS); 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe, raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport 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; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, 4 şi 5, precum şi ale art. 45 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă asigurarea de către Municipiul Bucureşti a transportului pentru preşcolari şi 

elevi, în grupuri organizate, la manifestările culturale organizate de instituţiile publice de cultură de 

interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre), în condiţiile legii, prin operatori de transport autorizaţi. 

Art.2 Instituţiile publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, menţionate în anexă, nu vor cuprinde cheltuielile de transport în preţul biletului 

de acces la spectacol. 

Art.3 Cheltuielile de transport menţionate la art. 1 vor fi incluse în bugetul anual al Centrului de 

Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti (PROEDUS). 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare în baza unui Regulament elaborat de Centrul de 

Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti (PROEDUS) şi 

aprobat de conducerea sa în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei. 
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Art.5 Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti 

(PROEDUS), Direcţia Cultură, Sport, Turism, Direcţia Buget şi instituţiile publice de interes local din 

subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti menţionate în anexă vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Zamfir Georgiana 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 228 

Anexa nr. 1  

la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București  

nr. 228/21.09.2016 

 

lnstituţiile publice  de cultură de interes local  

din subordinea Consiliului General al Municipiului București  

către care se va asigura transportul pentru preșcotari și elevi  

Ia manifestările culturale organizate de acestea 

 

1. TeatruL Odeon  

2. TeatruL Municipal „Lucia Sturza Bulandra” 

3. TeatruL „C.I. Nottara” 

4. TeatruL de „Comedie” 

5. TeatruL Tineretului„ Metropolis” 

6. TeatruL de Revistă „Constantin Tănase” 

7. TeatruL Mic 

8. TeatruL „Masca” 

9. TeatruL Evreiesc de Stat 

10. TeatruL de Animație „Țăndărică” 

11. Teatrul Ion Creangă 

12. Teatrul „Excelsior” 

13. Circ&Variete Globus Bucureşti 

14. Opera Comică pentru Copii 

15. TeatruL „Stela Popescu” 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării Teatrului Dramaturgilor Români ca instituţie publică de  

cultură de interes local al municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane, al Direcţiei Generale Dezvoltare 

şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism şi al Direcţiei Generale Economică – Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 73 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 înfiinţarea Teatrului Dramaturgilor Români, ca instituţie publică de cultură de 

interes local al municipiului Bucureşti, finanţată din bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din 

venituri proprii. 

Art.2 În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va înainta Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului 

total de posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului 

Dramaturgilor Români. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 229 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor  

cu Risc Seismic, ca seviciu public de interes local al municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane, al Direcţiei Generale Dezvoltare 

şi Investiţii – Direcţia Investiţii şi al Direcţiei Generale Economică – Direcţia Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi al Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

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

În temeiul art. 36  alin. (2) lit. a),  alin. (3)  lit. b) şi al art. 45  alin. (1) şi art.73 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 înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic, ca serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti, finanţat din bugetul local al 

Municipiului Bucureşti, din venituri proprii, precum şi, după caz, din fonduri de la bugetul de stat. 

Art.2  În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va înainta Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului 

total de posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 230 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în scopul  

construirii de locuinţe 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Investiţii; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind  societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei de Urgenţă nr.68/2006, privind măsuri pentru 

dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2)  lit.  d), alin. (6)  lit.  a) pct. 17,  art. 37 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 Se dă acordul de principiu privind înfiinţarea unei societăţi comerciale, având ca obiect 

principal de activitate construirea de locuinţe în vederea vânzării şi închirierii, apartamente cu 

destinaţia de locuinţe sociale, de necesitate, locuinţe pentru tineri căsătoriţi- cu vârsta fiecăruia de 

până la 35 de ani, sau alte categorii de persoane stabilite de Consiliul General. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 231 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de Integritate în vederea prevenirii  

şi combaterii corupţiei şi abuzurilor profesionale 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea Direcţiei de Integritate, ca structură distinctă în cadrul aparatului de 

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

coordonării activităţilor Primăriei Municipiului Bucureşti privind prevenirea şi combaterea abuzurilor 

profesionale şi corupţiei şi asigurării integrităţii în Primăria Municipiului Bucureşti. 

Art.2 În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va înainta Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, 

numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

de Integritate. 

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 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Zamfir Georgiana 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 232 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului expres Consiliului de Administrație provizoriu  

RADET de a lua măsurile de redresare economică și juridică, prin  

procedura de insolvență așa cum prevede Legea 85/2014, în vederea  

asigurării continuității activității RADET și a garantării livrării agentului  

termic pentru populație și instituțiile racordate Ia sistemul centralizat de  

alimentare cu energie termică 

 

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

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

Utilități Publice; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-Art. 7 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se acordă mandat expres Consiliului de Administrație provizoriu RADET de a lua  

măsurile  de  redresare economică și  juridică, prin procedura de insolvență așa cum prevede Legea 

85/2014, în vederea asigurării continuității activității RADET și a garantării livrării agentului termic 

pentru populație și instituțiile racordate Ia sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. 

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

București, Consiliul de Administrație RADET București și Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.233  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri  

al Municipiului Bucureşti ca serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism, al 

Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget;  

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică, raportul Comisiei 

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

Municipiului Bucureşti; 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 73 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 înfiinţarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al 

Municipiului Bucureşti ca serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti, finanţat din bugetul 

local al Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii. 

Art.2 În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va înainta Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul total 

de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Servicii 

Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 234 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu  

privire la înfiinţarea unei Societăţi cu Răspundere Limitată având ca scop  

principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor de  

pe raza Sectorului 1 

 

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

de specialitate al Direcţiei Juridic; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M 1394/29.08.2016 privind solicitarea de 

împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru înfiinţarea unei societăţi cu 

răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor de pe raza sectorului 1; 

Potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art. 81 alin. (2) lit. h), alin (3), din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască înfiinţarea unei societăţi cu 

răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor de pe raza sectorului 1. 

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 1 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 235 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcţia Generală de 

 Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Fundaţia Crucea Alb – Galbenă şi  

Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti în vederea asigurării continuităţii  

proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din  

municipiul Bucureşti” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 79, 80, 84, 88, 94-99 şi 116 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Acordul de asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, Fundaţia Crucea Alb – Galbenă şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti în 

vederea asigurării continuităţii proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la 

domiciliu din municipiul Bucureşti”, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, asigură decontarea costurilor proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de 

îngrijiri la domiciliu din municipiul Bucureşti” conform anexelor A, B şi C la Acordul de asociere. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea 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 măsuri destinate protecţiei persoanelor  

defavorizate de pe raza municipiului Bucureşti în sezonul rece 2016-2017 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Legii nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii de Guvern nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de măsuri destinate protecţiei persoanelor defavorizate de pe raza 

municipiului Bucureşti în sezonul rece 2016-2017. 

 Art.2 Planul de măsuri destinate protecţiei persoanelor defavorizate de pe raza municipiului 

Bucureşti în sezonul rece 2016-2017 este prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Poliţia Locală a Municipiului 

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 

”Proiect restaurarea Catacombe „Hanul Stavropoleos” şi Amenajarea Spaţiului Public Adiacent” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

32/18.06.2014, actualizat în 2016 cu nr. 73/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Proiect restaurarea Catacombe „Hanul Stavropoleos” şi 

Amenajarea Spaţiului Public Adiacent”, conform anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă devizul general aferent documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

pentru obiectivul de investiţii „Proiect restaurarea Catacombe „Hanul Stavropoleos” şi Amenajarea 

Spaţiului Public Adiacent”, conform anexei 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



26 

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  

„Modernizare spaţiu public urban Piaţa de Flori George Coşbuc” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

36/13.08.2015, actualizat în 2016 cu nr. 72/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare spaţiu public urban Piaţa de Flori George Coşbuc”, conform anexei 1*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare spaţiu public urban Piaţa de Flori George Coşbuc”, conform anexei 2*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Parcaj subteran – Uranus – Piaţa Rahova” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

34/13.08.2015, actualizat în 2016 cu nr. 23/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Parcaj subteran – Uranus – Piaţa Rahova”, conform anexei 1*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Parcaj subteran – Uranus – Piaţa Rahova”, conform anexei 2*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 

„ Construirea Muzeului Multiculturalismului” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

77/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Construirea Muzeului Multiculturalismului”, conform anexei 

1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă devizul general aferent documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

pentru obiectivul de investiţii „Construirea Muzeului Multiculturalismului”, conform anexei 2*, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 241 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Ansamblul urban complex - Pod Mihai Vodă, Pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa  

şi parcaje subterane” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

85/14.11.2013, actualizat in 2016 cu nr. 18/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „ Ansamblul urban complex - Pod Mihai Vodă, Pod pietonal şi pentru biciclişti peste 

Dâmboviţa şi parcaje subterane”, conform anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Ansamblul urban complex - Pod Mihai Vodă, Pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi 

parcaje subterane”, conform anexei 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„ Spaţiu public urban „Podul Calicilor” – Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, parcaj subteran,  

amenajare urbană Palatul de Justiţie” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

86/14.11.2013, actualizat în 2016 cu nr. 19/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „ Spaţiu public urban „Podul Calicilor” – Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, parcaj 

subteran, amenajare urbană Palatul de Justiţie”, conform anexei 1*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Spaţiu public urban „Podul Calicilor” – Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, parcaj subteran, amenajare 

urbană Palatul de Justiţie”, conform anexei 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Piaţa Constituţiei – spaţiu public cu parcaj subteran” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

nr. 87/14.11.2013, actualizat în 2016 cu nr. 20/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Piaţa Constituţiei – spaţiu public cu parcaj subteran”, conform anexei 1*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Piaţa Constituţiei – spaţiu public cu parcaj subteran”, conform anexei 2*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.244 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 

„Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor - Curtea Meşteşugarilor” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

nr.74/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor 

Curtea Meşteşugarilor”, conform anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

pentru obiectivul de investiţii „Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor Curtea 

Meşteşugarilor”, conform anexei 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 245 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

3/22.01.2015, actualizat în 2016 cu nr. 22/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)”, conform anexei 

1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)”, conform anexei 2*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 246 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

35/18.06.2014, actualizat în 2016 cu nr. 21/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)”, conform 

anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)”, conform anexei 2*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 247 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare spaţiu public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

27/18.06.2014, actualizat în 2016 cu nr. 66/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare spaţiu public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje”, conform anexei 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare spaţiu public, zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje”, conform anexei 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.248 
 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Cheiul Dâmboviţei Unirii - Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor ” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

35/13.08.2015, actualizat în 2016 cu nr. 67/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Cheiul Dâmboviţei Unirii - Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor”, conform 

anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Cheiul Dâmboviţei Unirii - Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor”, conform anexei 2*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward- Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 249 
 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  

”Proiect Nod intermodal Piaţa Romană” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

28/18.06.2014, actualizat în 2016 cu nr. 68/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii  ”Proiect Nod intermodal Piaţa Romană”, conform anexei 1*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.250 
 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  

„Reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George  

Georgescu” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

88/14.11.2013, actualizat în 2016 cu nr. 69/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George 

Georgescu”, conform anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George Georgescu”, 

conform anexei 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.251 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

75/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei”, conform anexei 1*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei”, conform anexei 2*, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.252 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

 „Reconfigurare Calea Moşilor între Strada Bărăţiei şi Bd. Carol I” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

76/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Reconfigurare Calea Moşilor între Strada Bărăţiei şi Bd. Carol I”, conform 

anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii „Reconfigurare Calea Moşilor între Strada Bărăţiei şi Bd. Carol I”, conform anexei 2*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.253 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Proiect amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

29/18.06.2014, actualizat în 2016 cu nr. 70/20.05.2016;  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Proiect Amenajare şi Modernizare Parc Izvor Haşdeu”, conform anexei 1*, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Proiect Amenajare şi Modernizare Parc Izvor Haşdeu”, conform anexei 2*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.254 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 

„Punerea în valoare a monumentelor de for public” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

31/18.06.2014, actualizat în 2016 cu nr. 71/20.05.2016  

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Punerea în valoare a monumentelor de for public ”, conform 

anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă devizul general aferent documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

pentru obiectivul de investiţii „Punerea în valoare a monumentelor de for public”, conform anexei 2*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.255 

 

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

General al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/


48 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti” (include 42 de subproiecte) 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizele Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr.: 89/14.11.2013 (Subproiect 8.1); 90/14.11.2013 (Subproiect 8.2); 91/14.11.2013 (Subproiect 8.3); 

92/14.11.2013 (Subproiect 8.4); 93/14.11.2013 (Subproiect 8.5); 94/14.11.2013 (Subproiect 8.6); 

95/14.11.2013 (Subproiect 8.7); 96/14.11.2013 (Subproiect 8.8); 97/14.11.2013(Subproiect 8.9); 

98/14.11.2013 (Subproiect 8.10); 99/14.11.2013 (Subproiect 8.11); 100/14.11.2013(Subproiect 8.12); 

101/14.11.2013 (Subproiect 8.13); 102/14.11.2013 (Subproiect 8.14); 103/14.11.2013 (Subproiect 

8.15); 104/14.11.2013 (Subproiect 8.16); 105/14.11.2013 (Subproiect 8.17); 106/14.11.2013 

(Subproiect 8.18); 107/14.11.2013 (Subproiect 8.19); 108/14.11.2013 (Subproiect 8.20); 

109/14.11.2013 (Subproiect 8.21); 110/14.11.2013 (Subproiect 8.22); 111/14.11.2013 (Subproiect 

8.23); 112/14.11.2013 (Subproiect 8.24); 113/14.11.2013 (Subproiect 8.25); 114/14.11.2013 

(Subproiect 8.26); 115/14.11.2013 (Subproiect 8.27); 116/14.11.2013 (Subproiect 8.28); 

117/14.11.2013 (Subproiect 8.29); 118/14.11.2013 (Subproiect 8.30); 119/14.11.2013 (Subproiect 

8.31); 120/14.11.2013 (Subproiect 8.32); 121/14.11.2013 (Subproiect 8.33); 122/14.11.2013 

(Subproiect 8.34); 123/14.11.2013 (Subproiect 8.35); 124/14.11.2013 (Subproiect 8.36); 

125/14.11.2013 (Subproiect 8.37); 126/14.11.2013 (Subproiect 8.38); 127/14.11.2013 (Subproiect 

8.39); 128/14.11.2013 (Subproiect 8.40); 129/14.11.2013 (Subproiect 8.41); 130/14.11.2013 

(Subproiect 8.42), actualizate în 2016 cu numerele: 24/20.05.2016 (subproiect 8.1); 25/20.05.2016 

(subproiect 8.2); 26/20.05.2016 (subproiect 8.3); 27/20.05.2016 (subproiect 8.4); 28/20.05.2016 

(subproiect 8.5); 29/20.05.2016 (subproiect 8.6); 30/20.05.2016 (subproiect 8.7); 31/20.05.2016 

(subproiect 8.8); 32/20.05.2016 (subproiect 8.9); 33/20.05.2016 (subproiect 8.10); 34/20.05.2016 

(subproiect 8.11); 35/20.05.2016 (subproiect 8.12); 36/20.05.2016 (subproiect 8.13); 37/20.05.2016 

(subproiect 8.14); 38/20.05.2016 (subproiect 8.15); 39/20.05.2016 (subproiect 8.16); 40/20.05.2016 

(subproiect 8.17); 41/20.05.2016 (subproiect 8.18); 42/20.05.2016 (subproiect 8.19); 43/20.05.2016 

(subproiect 8.20); 44/20.05.2016 (subproiect 8.21); 45/20.05.2016 (subproiect 8.22); 46/20.05.2016 

(subproiect 8.23); 47/20.05.2016 (subproiect 8.24); 48/20.05.2016 (subproiect 8.25); 49/20.05.2016 

(subproiect 8.26); 50/20.05.2016 (subproiect 8.27); 51/20.05.2016 (subproiect 8.28); 52/20.05.2016 

(subproiect 8.29); 53/20.05.2016 (subproiect 8.30); 54/20.05.2016 (subproiect 8.31); 55/20.05.2016 

(subproiect 8.32); 56/20.05.2016(subproiect 8.33); 57/20.05.2016(subproiect 8.34); 

58/20.05.2016(subproiect 8.35); 59/20.05.2016(subproiect 8.36); 60/20.05.2016(subproiect 8.37); 
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61/20.05.2016 (subproiect 8.38); 62/20.05.2016 (subproiect 8.39); 63/20.05.2016 (subproiect 8.40); 

64/20.05.2016 (subproiect 8.41); 65/20.05.2016 (subproiect 8.42). 

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

şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general  pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiilor de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti” (include 42 de subproiecte), conform anexelor 1.1 

-1.42, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă  Str. Smârdan  între Str. Lipscani şi Str. 

Şelari, conform anexei 1.1.; 

1. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Lipscani între Str. Eugen Carada şi 

Str. Smârdan, conform anexei 1.2.; 

2. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Eugen Carada, conform anexei 

1.3.; 

3. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Academiei între  Str. 

Doamnei şi Piaţa Revoluţiei, conform anexei 1.4.; 

4. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă trotuar Calea Victoriei între Str. Piaţa 

Amzei şi Str. General Berthelot, conform anexei 1.5.; 

5. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Episcopiei între Str. 

Constantin Esarcu şi Str. Arthur Verona, conform anexei 1.6.; 

6. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Pictor Arthur Verona între 

Blv. Magheru şi Str. Xenopol, conform anexei 1.7.; 

7. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Xenopol între Str. Eremia 

Grigorescu şi Str. Dionisie Lupu, conform anexei 1.8.; 

8. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Eremia Grigorescu între 

Piaţa Alexandru Cantacuzino şi Piaţa Alexandru Lahovari, conform anexei 1.9.; 

9. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Tache Ionescu între Piaţa 

Alexandru Lahovari şi Str. Mendeleev, conform anexei 1.10.; 

10. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Piaţa Amzei între Piaţa 

Amzei şi Calea Victoriei, conform anexei 1.11.; 

11. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. General Berthelot între 

Str. Lutherană şi Calea Victoriei, conform anexei 1.12.; 

12. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă trotuar Str. Lutherană între Str. 

Ştirbei Vodă şi Str. General Berthelot, conform anexei 1.13.; 
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13. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă trotuar Str. Ion Câmpineanu între 

Strada Ştirbei Vodă şi Strada Ion Brezoianu, conform anexei 1.14.; 

14. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. Ion Brezoianu între Str. 

Ion Câmpineanu şi Str. Lipscani, conform anexei 1.15.; 

15. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă trotuar Str. Uranus între Calea 13 

Septembrie şi Calea Rahovei, conform anexei 1.16.; 

16. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Calea Rahovei între Str. 

Uranus şi Bulevardul Libertăţii, conform anexei 1.17.; 

17. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Bd. Libertăţii nr. 8 – 

traversare Str. George Georgescu, conform anexei 1.18.; 

18. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Str. George Georgescu între 

Blv. Libertăţii şi Blv. Unirii, conform anexei 1.19.; 

19. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Blv. Regina Elisabeta nr. 16, 35, 412 

– traversare Str. Academiei şi Blv. Regina Elisabeta nr.  38-43 – traversare Str. Ion 

Brezoianu, conform anexei 1.20.; 

20. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă  Calea 13 Septembrie nr. 55, 57– 

traversare Uranus – MNAC, conform anexei 1.21.; 

21. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Blv. Gheorghe Magheru  nr. 7, 9, 14, 

16 - traversare Str. Arthur Verona Blv. Gheorghe Magheru nr. 24, 26– traversare Str. Take 

Ionescu, conform anexei 1.22.; 

22. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. Franceză, Str. 

Şelari şi Splaiul Unirii, conform anexei 1.23.; 

23. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. 

Academiei – Str. Doamnei, conform anexei 1.24.; 

24. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. 

Academiei – Blv. Regina Elisabeta, conform anexei 1.25.; 

25. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. 

Academiei – Str. Edgar Quinet, conform anexei 1.26.; 

26. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str.  

Academiei – Str. Biserica Enei, conform anexei 1.27.; 

27. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar Str. Academiei în zona 

Intrării Cristian Popişteanu, conform anexei 1.28.; 

28. Traseu pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. Constantin 

Esarcu cu Str. Episcopiei, conform anexei 1.29.; 

29. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar Str. Arthur Verona  

între Nicolae Golescu şi Blv. Magheru, conform anexei 1.30.; 

30. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar Str. Piaţa Amzei între 

Piaţa Amzei şi Str. Mendeleev, conform anexei 1.31.; 

31. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. 

General Berthelot cu Calea Victoriei, conform anexei 1.32.; 
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32. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. 

Lutherană cu Str. General Berthelot, conform anexei 1.33.; 

33. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. Ştirbei 

Vodă cu Str. Lutherană, conform anexei 1.34.; 

34. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar Str. Ion Câmpineanu 

între Str. Ion Brezoianu şi Piaţa Walter Mărăcineanu, conform anexei 1.35.; 

35. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Str. 

Brezoianu cu Str. Matei Millo, conform anexei 1.36.; 

36. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar intersecţie Calea 

Rahovei  cu Str. Uranus, conform anexei 1.37.; 

37. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă scuar Str. Lipscani între Str. 

Anghel Saligny şi Str. Ion Brezoianu, conform anexei 1.38.; 

38. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Piaţa George Cantacuzino, 

conform anexei 1.39.; 

39. Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti cu infrastructura aferentă Piaţa Alexandru Lahovari, 

conform anexei 1.40.; 

40. Traversare B-dul Unirii în dreptul Străzii George Georgescu şi Sfinţii Apostoli, conform 

anexei 1.41.; 

41. Modernizare acces pietonal Pasajul Vilacrosse, conform anexei 1.42. . 

Art.2 Se aprobă devizele generale aferente studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti” (include 42 de subproiecte, prevăzute la art. 1), conform 

anexelor 2.1* -2.42*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.256 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea 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 a şase consilieri din cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  

a Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Juridic; 

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

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

Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Guvernului României - Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti 

nr. 16448/23.08.2016. 

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

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

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

Publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) 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 desemnează ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Muncipiului Bucureşti: 

1. Gherghiceanu Florentina 

2. Zamfira Constantin Cătălin 

3. Catană Claudiu- Daniel 

4. Bădulescu Aurelian 

5. Deaconescu Cătălin – Ionuţ 

6. Iliescu Cătălin Lucian 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/30.08.2012 se abrogă. 

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

Bucureşti, persoanele desemnate la art.1  şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti vor aduce la 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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.257 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea împuternicitului Consiliului General al Municlpiului București 

să semneze Contractul de mandat cu administratorii provizorii în Consiliul de  

Administrație Ia Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice – RADET 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului 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. 151/2016 privind  desemnarea a șase administratori provizorii în Consiliul de 

Administrație RADET București până Ia finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; 

- art. 3 din Hotărârea C.G.M.B.  nr. 35/31.03.2015 privind revocarea membrilor Consiliului  de  

Administrație al Regiei Autonome de  Distribuție a  Energiei Termice București numiți prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014 și numirea unui Consiliu de Administrație, modificată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 127/2015; 

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

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.  a), alin. (3) lit. c), precum și art. 45 alin. (1)  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 împuternicește domnul Honorius Edward Adrian Circa să semneze în numele 

Consiliului General al Municipiului București contractul de mandat cu administratorii provizorii în  

Consiliul de  Administrație al  Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice - RADET, în baza 

contractului de mandat - cadru aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.· 35/2015. 

Art. 2 Articolul 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/2015 îşi încetează aplicabilitatea. 

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

București, persoanele nominalizate în Hotărârea C.G.M.B. nr. 151/2016, domnul Honorius  Edward 

Adrian Circa, precum și  Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET vor aduce la 

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  21.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 258 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe  

anul 2016 privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni – Direcţia Înzestrare Materială şi Voluntariat; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de 

asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 

2016 privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 

urgenţă, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 Planul va fi adus la îndeplinire de către instituţiile şi serviciile publice de interes local ale 

municipiului Bucureşti şi de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 

al Municipiului Bucureşti, cuprinse în Plan, numai în caz de situaţii de urgenţă, în funcţie de bugetele 

alocate de către aceste instituţii pentru situaţii de urgenţă. 

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.259 

 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea 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. 187/2016 privind împuternicirea  

Consiliului Local Sector 2, Consiliului Local Sector 3 şi a Consiliului Local  

Sector 4 să încheie acorduri de parteneriat cu Ministerul Administraţiei şi 

 Internelor prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în vederea  

articipării în cadrul proiectului derulat prin Programul Operaţional Regional  

2014-2020 – Axa prioritară 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice şi utilizarea 

 energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri şi sectorul  

locuinţelor, pentru imobilele situate în Şos. Pantelimon nr. 290, sector 2, Str.  

Ciucea nr. 2, sector 3 şi din Str. Dr. Grigore Ţăranu nr. 10, sector 4 

 

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

Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, al Comisiei patrimoniu, al Comisiei pentru 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În baza solicitării nr. 308462/05.09.2016 formulată de către Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.I Titlul Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/2016 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 “privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2, Consiliului Local Sector 3 şi a Consiliului 

Local Sector 5 să încheie acorduri de parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia 

Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în vederea participării în cadrul proiectului derulat 

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3.1 – Sprijinirea eficienţei 

energetice şi utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri şi sectorul 

locuinţelor, pentru imobilele situate în Şos. Pantelimon nr. 290, sector 2, Str. Ciucea nr. 2, 

sector 3 şi din Str. Dr. Grigore Ţăranu nr. 10, sector 5.” 

 Art.II Art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/2016 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 “Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 2, Consiliul Local Sector 3 şi Consiliul Local Sector 5 

să încheie acorduri de parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti în vederea participării în cadrul proiectului derulat prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3.1 – Sprijinirea eficienţei 



58 

 

energetice şi utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri şi sectorul 

locuinţelor, pentru părţile proprietate publică a Municipiului Bucureşti din imobilele situate în 

Şos. Pantelimon nr. 290 (Secţia 9 Poliţie), sector 2, Str. Ciucea nr. 2 (Secţia 13 Poliţie), sector 

3 şi din Str. Dr. Grigore Ţăranu nr. 10 (Secţia 17 Poliţie), sector 5.” 

 Art.III Art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/2016 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 “Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului Bucureşti şi 

Consiliul Local Sector 2, Consiliul Local Sector 3 şi Consiliul Local Sector 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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.260 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne şi/sau externe în valoare de 

până la 105.000.000 euro sau echivalent lei, pentru co-finanţarea obiectivelor de investiţii aferente 

proiectului “Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare  

şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)” 

 

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

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

– Serviciul UIP Faza 2 Glina şi al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Management 

Proiecte şi Finanţări Externe; 

Văzând raportul Comisiei pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora, Comisiei 

economice, buget, finanţe, raportul Comisiei pentru utilităţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), i), g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 28 şi art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), precum şi ale art. 45 alin (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne sau externe 

în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent lei, cu o perioadă de maturitate de până la 30 

de ani, din care o perioadă de graţie de până la 5 ani. 

Art.2 Contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile prevăzute la art.1 se face 

pentru co-finanţarea obiectivelor de investiţii aferente proiectului “Finalizarea staţiei de epurare Glina, 

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)”. 

Art.3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi să 

semneze, în numele şi pe seama municipiului Bucureşti, termenii şi condiţiile finanţării/finanţărilor 
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rambursabile, contractul/contractele de finanţare rambursabilă interne şi/sau externe, 

acordul/acordurile de garantare aferent/aferente, precum şi orice alte modificări şi completări 

convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror 

semnare poate deveni necesară în legatură cu autorizarea, încheierea şi punerea în executare a 

contractului/contractelor de finanţare rambursabilă interne şi/sau externe. 

Art.4 Din bugetul local al municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 

a) serviciul anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1. 

Art.5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contactate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f)   plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art.6 (1) Garantarea finanţării/finanţărilor rambursabile se va face din veniturile bugetului local 

al municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care municipiul Bucureşti va garanta anual, va fi 

egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la finanţarea/finanţările 

rambursabile, aferente anului respectiv. 

        (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului 

României şi acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti sau/şi din împrumuturi 

pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialiate 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 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.261 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea perioadei de implementare şi schimbarea locaţiilor  

de testare prevăzute în acordul de finanţare al Proiectului „Anti-Dust Solution 

 in Bucharest / Soluţii anti-praf în Municipiul Bucureşti” – LIFE ADB 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană – Direcţia de Mediu şi al Direcţiei 

Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului, al Comisiei pentru credite externe şi 

monitorizarea derulării acestora, al Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere acordul de grant pentru proiectul LIFE 13 ENV/RO/001077 “Anti-Dust 

Solutions in Bucharest / Soluţii anti-praf în Bucureşti”– LIFE ADB, încheiat între Primăria Municipiului 

Bucureşti şi Comisia Europeană; 

Având în vedere Hotărârea C.G.M.B. nr. 160/31.05.2013 privind accesarea fondurilor europene 

prin Programul Life+2013 – Pilonul Guvernare şi politici de mediu, în vederea derulării Proiectului – 

“Soluţii anti-praf în Bucureşti”; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă cererea de prelungire a Proiectului „Anti-Dust Solution in Bucharest / Soluţii 

anti-praf în Bucureşti” – LIFE ADB cu finanţare europeană prin Programul LIFE+ - Pilonul Guvernare 

şi Politici de Mediu 2013. 

Art.2 Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la data de 30.11.2016 

până la data de 31.05.2018. 

Art.3 Se aprobă schimbarea locaţiilor de testare a soluţiilor din zonele de trafic rutier în zonele 

de şantiere de construcţii deschise cu potenţial ridicat de poluare a aerului. 

Art.4 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei de Mediu, în calitate de reprezentant 

legal al Municipiului Bucureşti, să semneze în numele şi pentru Municipiul Bucureşti toate 

documentele necesare finanţării şi implementării proiectului. 

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

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr. 262 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dobrev Dumitru 

și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General  

al Municipiului București 

 

În baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al 

Municipiului București; 

Având în vedere  demisia  domnului Dobrev Dumitru, înregistrată  Ia  Cabinet Secretar General 

cu nr. 4183/6/05.09.2016 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 4052/07.09.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 9  alin. (2) lit. a) și art. 12  din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Dobrev Dumitru, ca 

urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.263 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificări în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2016 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă modificările în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2016, conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

hotărâre în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2016 şi în anexele la acesta. 

Art.3 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, 

Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Teatrul L.S. Bulandra, Teatrul de Comedie, Teatrul 

de Animaţie Ţăndărică, Teatrul C. Tănase, Teatrul Masca, Teatrul Excelsior, Clubul Sportiv al 

Municipiului Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, 

Administraţia Străzilor, Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Administraţia Grădina 

Zoologică, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi 

Agrement, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.264  
 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea 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 a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială nr.3 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Se  desemnează  doamna Simion Ximena și domnul Simion  Samir, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat  Școala Gimnaziala Specială nr.3. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 59/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 3 

se abrogă. 

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.265 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului 

 București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială nr.1, Sector 2 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Popescu Lenuța și domnul Artimon Marian, ca reprezentanți 

ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității 

de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr.1, sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 61/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 1, 

sector 2 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.266 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială nr.2, Sector 2 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul Căpățână Marius și domnul Paul Adrian Crăciun, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr.2, sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 62/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 2 

sector 2 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.267 



68 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială nr.4, Sector 4 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul  Sebeșan Mircea Radu  și domnul Andrei Cojocariu, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr.4, sector 4. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 63/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 4, 

sector 4 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.268 



69 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat 

Școala Gimnazială Specială nr.5, Sector 3 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul  Ciudomirov Mihai Anton și domnul Ionescu Tudor Tim, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr.5, sector 3. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 64/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr.5, 

sector 3 se abrogă. 

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.269 



70 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat 

Școala Gimnazială Specială ″Sfântul Nicolae″, Sector 4. 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul Supeală Gheorghe și domnul Trifu Vasile, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială ″Sfântul Nicolae″, Sector 4. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 65/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială 

″Sfântul Nicolae″, Sector 4. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.270 



71 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat 

Școala Gimnazială Specială nr.7, Sector 1 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul Ștefan George Alin și domnul Ciontea Alexandru Dragoș, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr.7, sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 66/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 7, 

sector 1 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.271 



72 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat 

Școala Gimnazială Specială nr.8, sector 1 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul Grecia Bogdan și domnul Botan Ciprian, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 67/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 8, 

sector 1 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.272 



73 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat 

 Școala Gimnazială Specială nr.10, Sector 1 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Pascu Georgioana Elena și doamna Iocoblev Liuba, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr.10, sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 69/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială nr. 10, 

sector 1 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.273 



74 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială ″Constantin Păunescu″, Sector 6 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul Stănescu Dan Gheorghe și domnul Doicin Cristian Vasile, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnaziala Specială ″Constantin 

Păunescu″, Sector 6 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 70/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială 

″Constantin Păunescu″, Sector 6 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.274 



75 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, Sector 2 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Cucu Alexandra și domnul Ionescu Tudor Tim, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți 

de Vedere, Sector 2 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 71/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Vedere, Sector 2 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.275 



76 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, Sector 1 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Florea Ancuța și domnul Zamfir Victor, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială Specială pentru Surzi nr. 1, Sector 1 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 72/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială  

pentru Surzi nr. 1, Sector 1 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.276 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ″Sfânta Maria″, Sector 6 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Neacșu Ioana Mihaela și domnul Botonea Mădălin, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnaziala Specială pentru Deficienți 

de Auz ″Sfânta Maria″, Sector 6 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 73/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială  

pentru Deficienți de Auz ″Sfânta Maria″, Sector 6 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.277 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, Sector 2 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Bîrdeanu Andreea Raluca și domnul Gui Teodor, ca 

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de 

Administrație al unității de învățământ special de stat  Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, 

Sector 2 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 74/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Liceul Tehnologic Special Regina 

Elisabeta, Sector 2 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.278 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Liceul Tehnologic Special nr.3, Sector 2 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Popescu Lenuța, doamna Antofiz Andrada, și domnul Țuțu 

Radu Cristian, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr.3, 

Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 75/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr.3, 

Sector 2 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.279 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Profesională Specială nr.2, Sector 2 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Ciceală Ana Maria și domnul Vîrză Mihăiță, ca reprezentanți ai 

Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat  Școala Profesională Specială nr.2, Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 76/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala  Profesională Specială nr.2, 

Sector 2 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.280 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului  

București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Profesională Specială nr.3, Sector 2 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Se  desemnează  doamna Enache Amedeea Viorica și domnul Ilie Silviu, ca reprezentanți 

ai Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ special de stat  Școala Profesională Specială nr.3, Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 77/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Profesională Specială nr.3, 

Sector 2 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.281 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului General al Municipiului  

București, ca membru în Consiliul de Administrație  

al unității de învățământ special de stat  

Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65, Sector 1 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  domnul Stroe Bogdan, ca reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de 

stat  Grădinița Specială pentru Hipoacuzici nr. 65, Sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 60/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru 

Hipoacuzici nr. 65, Sector 1 se abrogă. 
 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.282 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului General al Municipiului  

București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  

Școala Gimnazială Specială  nr. 9, Sector 5 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În  conformitate cu prevederile Legii  nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se  desemnează  doamna Ștefănel Adriana ca reprezentantă a  Consiliului General al 

Municipiului București, să facă parte din Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de 

stat  Școala Gimnazială Specială  nr. 9, Sector 5 

Art.2 Persoanele nominalizate Ia art.1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 68/31.03.2015 privind 

desemnarea  a  doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București,  ca membri în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat  Școala Gimnazială Specială  nr. 9, 

Sector 5 se abrogă. 

 

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

București din data de 21.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.09.2016 

Nr.283 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea „Înfiinţării de noi subunităţi de pompieri/puncte de lucru la nivelul zonei de 

competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov” 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Operaţiuni – Direcţia Înzestrare Materială şi Voluntariat şi 

al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, 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. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 557/ 2016 privind managementul tipurilor de risc; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8 şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea de noi subunităţi de pompieri/puncte de lucru la nivelul zonei de 

competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov pe 

amplasamentele din anexă. 

Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de 

speci..alitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.284 
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                                                                                                                     ANEXA la 

                                                                                                          H.C.G.M.B. nr. 284/29.09.2016 

 

 

Amplasamentele identificate pretabile dezvoltării, într-o primă fază, a proiectului în comun sunt: 

 

 

 

1. Amplasament 1. Şoseaua Chitilei FN-Sector 1 pentru care se foloseşte nr. 221 

2. Amplasament 2. Zona Lacul Tei FN Sector 2 pentru care se foloseşte strada Doamna Ghica nr.1 

3. Amplasament 3. Zona Parcul Văcăreşti Şoseaua Mihai Bravu nr. 612-616 Sector 4 

4. Amplasament 4. Zona Giuleşti Calea Giuleşti FN- sector 6 

5. Amplasament 5. Zona Parcul Verdi sector 2 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrare a imobilului situat în str. Lipscani nr. 18 

-20, sector 3, către Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din  

România "Elie Wiesel" în vederea realizării unui muzeu de istorie a evreilor  

din România 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Juridic, al Direcţiei Cultură, Sport, Turism şi al Direcţiei Patrimoniu; 

Ţinând cont de: 

- solicitarea nr.1112/23.09.2016 a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din 

România "Elie Wiesel"; 

- adresa Direcţiei Patrimoniu nr.12817/27.09.2016 către Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

- adresa Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 4231/28.09.2016 prin care au fost realizate 

demersurile necesare în vederea obţinerii avizului Ministerului Culturii privind darea în administrare a 

imobilului din str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, clasificat ca monument istoric clasa A, cod LMI B-II-m – 

A - 19021; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 123 (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 darea în administrare către Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului 

din România "Elie Wiesel" a imobilului situat în Bucureşti, str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, înscris în 

Cartea Funciară sub nr.205197. 

Art.2 Dreptul de administrare se acordă în vederea realizării unui muzeu de istorie a evreilor din 

România, pe întreaga durată de organizare şi funcţionare a respectivului obiectiv. 

Art.3 Nerealizarea în termen de 3 ani de către Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului 

din România "Elie Wiesel" a unui muzeu de istorie a evreilor din România atrage după sine revocarea 

prezentei hotărâri. 

Art.4 Neobţinerea avizului din partea Ministerului Culturii, respectiv schimbarea destinaţiei vor 

atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 
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Art.5 Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face între Municipiul Bucureşti şi 

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", pe bază de proces – 

verbal, în termen de 30 de zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 40/29.02.2016 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.285 
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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. Străuleşti nr. 69 – 71, 69A, 69D, Sector 1 
 

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 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 Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism 

nr.711/87/.S./.10610/12.05.2014; 

- Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  

712/88/.S./.10611/12.05.2014; 

- Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  

842/106/.S./.13568/04.06.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 41/17.10.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar 35/05.11.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 82/15.12.2014; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

21449/19217/18804/17569/16528/14667/14178/8697/31932/697/28.08.2015; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

21448/19216/18803/17568/16528/14667/14178/8697/31930/698/28.08.2015; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

22755/21447/19499/16528/14667/14178/8697/31931/699/28.08.2015; 

- Ministerul Apărării Naţionale – Statul Major General: aviz nr. D/5999/26.11.2015; 

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

4.062.146/17.02.2016; 

- Serviciul Român de Informaţii - UM 0362 Bucureşti: aviz nr. 56.495/03.03.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1369761/13.11.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1372721/12.11.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 
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- 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 - Şos. Străuleşti nr. 69 – 71, 69A, 69D, Sector 1, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 17/25.04.2016 prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.286 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

H O T Ă R Â R E 

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

Linia Metrou Magistrala 6 

 1 Mai – Otopeni, Tronson 1, Sector 1 
 

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 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.  181 R/1235138/13.05.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar 20/03.10.2012 – R 

13.05.2014; 

- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 191/Z/02.03.2015; 

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

10803/39/27.11.2012; decizia etapei de evaluare iniţială nr. 187/06.12.2012 şi adresa nr. 

4160/27.02.2015; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

18543/9171/22291/17864/334/21.12.2015; 

- Ministerul Apărării Naţionale – Statul Major General: aviz nr.D/2204/08.06.2015 şi Minuta nr. A-

770/02.04.2015; 

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

3.846.911/16.06.2014; 

- Serviciul Român de Informaţii – UM 0362 Bucureşti: aviz nr. 47.861/14.04.2015; 

- Ministerul Transporturilor: aviz nr. 17/26/02.03.2016; 

- Compania Naţională Căi Ferate „CFR S.A.”: aviz nr.7/5/801/14.10.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1354333/02.10.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1241348/29.05.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 
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- 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 – Linia Metrou Magistrala 6, 1 Mai – Otopeni, Tronson 

1, Sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 23/16.05.2016 prevăzut în anexa nr. 1, 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul 

Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

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

Bucureşti din data de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.287 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei propusă de către Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în  

care se găsesc cetăţenii municipiului Bucureşti 

 

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 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 locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Decizia nr. 1053/29.02.2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă lista propusă de către Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în 

care se găsesc cetăţenii municipiului Bucureşti, cu persoanele nominalizate în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Comisia de evaluare a situaţiilor deosebite în care se găsesc cetăţenii municipiului 

Bucureşti, Direcţia Patrimoniu prin Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie şi Administraţia 

Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr. 288 

  



93 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. 

Nr. 288/29.09.2016 

 

 

Lista de atribuire propusă de către ”Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite 

 în care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti” 

 

 

 

 

Tip. Caz social 

1.  IONESCU LIVIA – DANIELA 

2.  MIELUŢĂ MARIANA 

3.  VASILE MARIAN 

4.  CĂLDĂRARU TEREZA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, prin Administraţia Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului  

Local Sector 5 pentru desfăşurarea activităţilor specifice Direcţiei Impozite şi  

Taxe Locale Sector 5, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Ferentari  

nr. 72, sector 5 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi al Administraţiei Fondului Imobiliar; 

Luând în considerare adresa Primăriei Sector 5 nr. 25681/29.06.2016, înregistrată la Primăria 

Municipiului Bucureşti - Cabinet Primar General sub nr. 4006/29.06.2016 şi la Direcţia Patrimoniu sub 

nr. 9026/08.07.2016, precum şi adresa Primăriei Sector 5 înregistrată la Cabinet Primar General sub 

nr. 5625/07.09.2016, la Cabinet Secretar General sub nr. 4211/6/07.09.2016, la Direcţia Patrimoniu 

sub nr. 11901/07.09.2016 şi la Direcţia Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie sub 

nr. 1172/09.09.2016; 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

prin Administraţia Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local Sector 5,  a spaţiului cu altă 

destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5, în suprafaţă de 274,82 mp la parter şi 

179,00 mp la subsol în scopul desfăşurării activităţilor specifice Direcţiei Impozite şi Taxe Locale 

Sector 5. 

Art.2 Spaţiul prevăzut la art.1 se identifică conform schiţelor* care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Predarea-primirea acestuia se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administraţia 

Fondului Imobiliar şi Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art.4 Spaţiul de la adresa menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista 

spaţiilor care se pot vinde în temeiul Legii nr. 550/2002. 

Art.5 Imobilul precizat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 

Art.6 Schimbarea destinaţiei spaţiului atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

Art.7 Costurile lucrărilor de reparaţii, igienizare şi întreţinere a spaţiului, precum şi plata tuturor 

utilităţilor şi a taxelor locale aferente spaţiului sunt în sarcina utilizatorului, respectiv Direcţia Impozite 

şi Taxe Locale Sector 5. 

Art.8 Formalităţile de cadastru şi publicitate imobiliară intră în sarcina Direcţiei Impozite şi Taxe 

Locale Sector 5. 

Art.9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor imobile din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în  

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în  

scopul dezvoltării băncii de alimente a capitalei şi altor servicii sociale 

  

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii, al Direcţiei Patrimoniu, al 

Administraţiei Fondului Imobiliar şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă trecerea imobilelor situate în Aleea George Stanciu nr. 2, sector 5, cu 

suprafaţa de 249 mp, identificat în anexa nr. 1, Aleea George Stanciu nr. 6, sector 5, cu suprafaţa de 

151 mp, identificat în anexa nr. 2, şi Strada Mihail Sebastian nr. 130-134, sector 5, cu suprafaţa de 

3031 mp, identificat în anexa nr. 3, din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în vederea dezvoltării 

băncii de alimente a capitalei şi a altor tipuri de servicii sociale adiacente. 

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

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

între Administraţia Fondului Imobiliar şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

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

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea  

unei societăţi comerciale având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile domeniul  

public şi privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Juridic; 

Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr.M 1538/26.09.2016 privind înfiinţarea unei societăţi 

comerciale având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile domeniul public şi privat al 

Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. h), alin (3), din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la înfiinţarea unei 

societăţi comerciale având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile domeniul public şi privat al 

Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1; 

Art.2 Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

Bucureşti şi Consiliul Local Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.291 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea  

unei societăţi comerciale având ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări  

pentru imobilele proprietate publică şi privată a Municipiului Bucureşti, aflate în  

administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepţia clădirilor 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Juridic; 

Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr.M 1538/26.09.2016 privind înfiinţarea unei societăţi 

comerciale având ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele proprietate 

publică şi privată a Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu 

excepţia clădirilor; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. h), alin (3), din Legea nr. 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 1 să hotărască cu privire la înfiinţarea unei 

societăţi comerciale având ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele 

proprietate publică şi privată a Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 

1, cu excepţia clădirilor; 

Art.2 Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.292 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  

„Amenajare cameră mortuară în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 

 al Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal, str. Maximilian  

Popper nr.17, sector 3, Bucureşti” 

 

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

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

Socială a Municipiului București și al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București- 

Academician Nicolae Cajal; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico–Economic al Primăriei Municipiului București  nr. 

2/22.01.2015; 

Ținând cont  de  prevederile  Hotărârii C.G.M.B. nr.  72/2011  privind înființarea Căminului 

pentru persoane vărstnice al municipiului București - Academician Nicolae  Cajal prin  reorganizarea 

unității sanitare cu  paturi Spitalul Clinic Caritas - Academician Nicolae Cajal, care se desființează, 

modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B.nr. 153/27.07.2011; 

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) 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 Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții „Amenajare cameră mortuară la Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului 

Bucureşti – Academician Nicolae Cajal", conform anexei* care face  parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

Art.2  Finanțarea obiectivului de  investiții prevăzut Ia  art.  1 se  va efectua din venituri 

provenind de Ia bugetul local. 

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

București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București,  precum  și Directorul 

Căminului pentru Persoane Vărstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal vor 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  

„Amplasare lift 6 persoane în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice al  

Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal” 

 

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

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

Socială a Municipiului București și al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București- 

Academician Nicolae Cajal; 

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

nr. 46/17.12.2014; 

Ținând cont  de  prevederile  Hotărârii C.G.M.B. nr.  72/2011  privind înființarea Căminului 

pentru persoane vărstnice al municipiului București - Academician Nicolae  Cajal prin reorganizarea 

unității sanitare cu  paturi Spitalul Clinic Caritas - Academician Nicolae Cajal, care se desființează, 

modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B.nr. 153/27.07.2011; 

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) 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 Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții „Amplasare lift 6 persoane în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului 

Bucureşti – Academician Nicolae Cajal”, conform anexei* care face  parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

Art.2  Finanțarea obiectivului de  investiții prevăzut Ia  art.  1 se  va efectua din venituri 

provenind de Ia bugetul local. 

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

București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București,  precum  și Directorul 

Căminului pentru Persoane Vărstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal vor 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 291.09.2016 

Nr.294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  

„Alimentarea cu energie electrică –modificare tehnică realizare măsură la  

nivel de tensiune MT - la Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului  

Bucureşti – Academician Nicolae Cajal” 

 

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

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

Socială a Municipiului București și al Cîminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București- 

Academician Nicolae Cajal; 

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

nr. 1/22.01.2015; 

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) 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 Ş T E: 

 

Art.1  Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Alimentarea cu energie electrică – modificare tehnică realizare măsură la nivel de 

tensiune MT - la Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae 

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

Art.2  Finanțarea obiectivului de  investiții prevăzut Ia  art.  1 se  va efectua din venituri 

provenind de Ia bugetul local. 

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

București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București,  precum  și Directorul 

Căminului pentru Persoane Vărstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.295 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Art. III din Hotărârea C.G.M.B. nr. 252/31.10.2013 pentru modificarea  

şi completarea Hotărârii C.G.M.B. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor achiziţionate  

din fonduri proprii ale municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciul Spațiu Locativ și cu 

altă Destinație; 

Ținând cont de prevederile: 

-  art. 42 din Legea  nr. 114/1996 privind  locuințele, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din 

imobilele situate în municipiul București, cu modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe 

sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor 

proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B.nr.252/31.10.2013 pentru modificarea  și completarea 

Hotărârii C.G.M.B. 330/2009 privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale 

Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 art. 45 alin. (1) alin. (6) 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 Ş T E: 

 

Art.1 Art. Ill al Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/31.10.2013 se completează va avea următorul 

cuprins: 

"Comisia de evaluare a situaţiilor deosebite în care se găsesc cetăţenii municipiului București, 

solicitanți de locuință socială, legal constituită, va analiza în regim de urgență cazurile persoanelor 

aflate în situații speciale, deosebite, grave și/sau de urgență, pentru care are obligația ca în termen 

de 14 zile de Ia intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să emită un Regulament de organizare și 

funcționare detaliat, să definească explicit situațiile speciale, deosebite, grave și de urgență, cât și 

procedura menționată, va fi convocată în maxim 48 de ore de Ia solicitare în regim de urgență și va 

dispune efectuarea cu prioritate a  anchetei sociale  de  către Direcția Generală  de  Asistență Socială 
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a  Municipiului București. Ancheta socială se va efectua în regim de urgență, maxim 10 zile de la 

solicitare, iar la  anchetă va lua parte și inspectorul care întocmește dosarul pentru solicitarea de 

locuință socială". 

Art.2 Comisia legal constituită pentru analizarea în regim de urgență a solicitărilor de locuințe 

sociale va avea noi responsabilități, respectiv: propunerea de atribuire în regim de urgență a unei 

unități locative având ca prioritate rezolvarea cazurilor deosebite, cu  respectarea legislaţiei în  

vigoare; propunerea va fi înaintată spre aprobarea și dezbaterea în Consiliul General al Municipiului 

București. Se vor întocmi liste în regim de urgență care vor cuprinde cazurile speciale, deosebite, 

grave și de urgență și proiecte de hotărâre care vor fi înaintate spre dezbatere și aprobare în prima 

ședință a Consiliului General al Municipiului București. 

Art.3 Atribuirea locuințelor sociale se va  face Ia propunerea Comisiei sus-menționată, din 

fondul de locuințe aflat în domeniul public al municipiului București, constituit din locuințe 

achiziționate sau construite din fondurile proprii al municipiului București. 

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/2013 rămân neschimbate.  

Art.5 Comisia de evaluare a situațiilor deosebite în  care se găsesc cetățenii municipiului 

București, solicitanți  de locuință socială și Serviciul Spațiu Locativ cu Altă Destinație vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.296 



107 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea Administraţiei Străzilor Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

Ţinând cont de prevederile: 

 - Legii  nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă reorganizarea Administraţiei Străzilor Bucureşti, serviciu public de interes local, 

cu personalitate juridică, finanţat integral din bugetul local al municipiului Bucureşti. 

Art.2 În aplicarea art. 1, se aprobă organigrama cu un număr total de 453 de posturi, din care 

35 posturi de conducere, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Străzilor Bucureşti, conform anexelor nr.1, nr. 2 şi nr. 3. 

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

Art.4 Art. 2 alin (1), anexele 3a şi 3b din Hotărârea C. G. M. B. nr. 305/2013, modificate şi 

completate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 55/2016, precum şi art. 2 alin. (1) – (4) din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 55/2016, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.5 Celelalte prevederi ale Hotărârilor C.G.M.B. nr. 305/2013 şi nr. 55/2016 rămân 

neschimbate. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.297 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

Secţiunea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind plata indemnizațiilor pentru activitatea desfășurată de către  

Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate 

 Ia nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr.550/2002 

 

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

Municipiulul București; 

Luând în considerare prevederile Dispoziției Primarului General al Municipiului Bucureștl nr.  

1328/23.09.2016  privind  componența Comisiei pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor 

organizate Ia nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr.550/2002; 

În  conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor 

comerciale, proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în  administrarea 

comisiilor județene sau consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (9) 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 Ş T E: 

 

Art.1 Plata indemnizațiilor pentru activitatea desfășurată de către Comisia pentru îndrumarea și 

supravegherea  comisiilor  organizate  Ia  nivel  de  sectoare,   pentru aplicarea  Legii  nr. 550/2002 se  

face  de  către direcțiile financiar-contabilitate ale Primăriilor Sectoarelor 1 - 6, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

și ale Primarilor Sectoarelor 1 - 6 vor  aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.298 
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Anexă la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 298/29.09.2016 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele Funcția Primăria  de sector Ia 

care este direcționat 

 

1. Popa Simona Mariana Membru Primăria Sectorului 3 

2. lonescu Tudor-Tim Membru Primăria Sectorului 1 

3. Comănescu Mihal Membru Primăria Sectorului 5  

4. lordache Adrian Membru Primăria Sectorului  4 

5. Giuvelea Cristian Sorin Membru Primăria Sectorului 2 

6. Secretar General al 

Municipiului București 

Secretar al 

Comisiei 

Primăria Sectorulul1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului 

București pe perioada 08 octombrie 2016-07 ianuarie 2017 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București; 

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

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

modificări și completări prin Legea nr. 673/2002; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se alege  domnul consilier Culea Marian Orlando în  funcția  de președinte de 

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

2017. 

 

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

București din data de 29.09. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.09.2016 

Nr.299 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/ 25.05.2016 privind aprobarea  

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă  

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în 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 extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 70/ 25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice 

de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 55876/10.08.2016 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 81 alin. (2) lit. „e“ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 70/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și 

al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2. 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - Adresele nr. 3138/18.02.2016 și nr. 5438/24.03.2016 prin care Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2016 pentru 

subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului București; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2, conform anexelor nr. 1 şi 2.   

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este de 391 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 46 posturi 

de conducere și 343 posturi de execuție. 

 

 Art. 2 (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

   (2) Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

   (3) Anexele 1-4 conţin un număr de 98 de file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 70/25.05.2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă 

Sector 2 rămân aplicabile. 

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 150 

Bucureşti, 01.09.2016  

 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 01.09.2016 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 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 9/2016 privind aprobarea reţelei  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul  

Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 – 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 9/2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care 

vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 – 2017; 

Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 58572/23.08.2016 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 58807/24.08.2016 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă; 

 - 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 educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular şi confesional, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017; 

 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2016 privind aprobarea schimbării denumirii unei 

unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 – 2017; 

 - Avizul Conform nr. 16948, 18556, 18793/18.08.2016 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti în vederea modificării şi completării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017; 

 - Avizul Conform nr. 27769, 29075, 177/12.01.2016 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017; 

 - Avizul Conform nr. 35/DGMRS/13.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ 

special  liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2016 – 2017; 

 - Avizul favorabil nr. 2/22.07.2016 emis de către Comisia de atribuire de denumiri a Municipiului 

Bucureşti avînd ca obiect schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala 

Gimnazială “Anastasia Popescu” în Liceul Pedagogic “Anastasia Popescu”; 

 

 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 Anexele nr. 1 - 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 9/2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 – 2017 se modifică şi se completează conform anexelor nr. 1 

- 3, ce conţin 9 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 151 

Bucureşti, 01.09.2016 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 01.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016  

privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  

Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 59812/29.08.2016 întocmit de Directorul executiv al Direcţiei 

Administraţie Publică şi Evidenţă 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 București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 103/2016 privind încetarea mandatului unui consilier 

local; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 104/2016 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 

 

http://www.ps2.ro/


118 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 54 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 înlocuieşte domnul Ciornohac Ionuţ Alexandru cu domnul Andrei Robert 

Alexandru, consilier local, în  comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute 

în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, respectiv:  

 (1)  Comisia de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

 (6) Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari; 

 (9)  Comisiei  pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea 

şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 rămân aplicabile. 

 

 Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.152 

Bucureşti, 01.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 01.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din  

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza  

Sectorului 2 constituită în baza Legii nr. 550/2002 

 

 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 extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări 

servicii de pe raza Sectorului 2 constituită în baza Legii nr. 550/2002; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54473/04.08.2016 întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală, direcţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 ; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 54077/03.08.2016 întocmită de Secretarul Sectorului 2; 

 - Propunerile consilierilor locali, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei 

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 01.09.2016; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a 

celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum 

şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a 

celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum 

şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali; 
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 - H.C.L. Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3) 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 Începând cu data prezentei se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 2 

în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 

constituită în baza Legii nr. 550/2002, următorii consilieri locali: 

  - Costache Jean                                 - membru; 

  - Militaru Marian Cătălin                    - membru; 

  - Chiricuță Ion                                    - membru; 

  - Neculai Dan                                     - supleant; 

  - Șerpescu Cătălin Constantin         - supleant; 

  - Dinu Alexandru                               - supleant; 

 

 Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 67/2012 privind delegarea 

Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 

constituită in baza Legii nr. 550/2002 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.153 

Bucureşti, 01.09.2016 

 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 01.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2016 

 

 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 extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2016; 

 Analizând: 

 - Raportul la proiectul de hotărâre nr. 54704/05.08.2016, privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2016, întocmit de Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotãrârea 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. 45 alin. 2 lit. a) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 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 31.03.2016, conform anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2 . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 154 

Bucureşti, 01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 01.09.2016 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 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 extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016; 

 Analizând: 

 - Raportul nr.56289/11.08.2016 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3270/01.09.2016; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/19.12.2015; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei  

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare; 

 - 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; 
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 - Ordinul MDRAP nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1   Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 se rectifică şi se 

stabileşte la: 

- venituri  la suma de 1.038.149 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare -750.079 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare    - 288.070 mii lei (din care 254.486 mii 

lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.344.774 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  750.079 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  594.695 mii lei; 

-  deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in 

valoare de 306.625 mii lei. 

   

 Art.2 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, rectificate la suma de 1.344.774 mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu 

desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) 

conform anexelor nr.  2.1. - 2.57  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  finanţat din împrumuturi externe 

contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 123.243 mii lei pentru finanțarea 

programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un 

numar de 321 obiective de investiţii, anexele nr. 3; 3.1; 3.2; 3.3;  

 

 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. 4; 4.1 - 4.20, astfel : 

 

- Total venituri  în sumă de 40.482 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   – 36.456 mii lei; 
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 venituri ale secţiunii dezvoltare       -   4.026 mii lei (din care 40  mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- Total cheltuieli la suma de 40.482 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  36.456 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  4.026 mii lei; 

  

 Art.5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 finanţat din fonduri 

bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.508 

 

 Art.6 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, 

conform anexei nr. 6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe 

multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 

la prezenta hotărâre. 

 

 Art.7 Se aprobã Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56), conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform 

anexelor  8; 8.1 -8.1;  9; 9.1-9.3; 

 

 Art.8 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.9 (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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 155 

Bucureşti, 01.09.2016 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 01.09.2016 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 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 condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de verificare a 

modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităţilor de 

audit public extern al autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 2; 

 - Propunerile consilierilor locali, astfel cum sunt consemnate în procesul verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 01.09.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 29 din Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin 

Legea nr. 673/2002; 

 - 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 finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 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.1 (1) Se aprobă constituirea comisiei de verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităţilor de audit public extern ale autorităţilor 

administraţiei publice locale din Sectorul 2 al Municipiului București. 

  (2)  Comisia prevăzută la art. 1 alin. (1) are următoarea componenţă: 
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-     Lăzăroiu Ioana Gela              -membru 

-  Feroiu Dumitru Silviu            -membru 

-  Popescu Dan Cristian           -membru 

-  Bughiu Iolanda Luminiţa       -membru 

-  Militaru Marian Cătălin          -membru 

-  Pușcașu Marian                    -membru 

-  Alexandru Adrian                  -membru 

 

 Art.2 În prima şedinţă comisia va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.  

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 şi conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea acestuia sau 

a Consiliului Local Sector 2 sunt obligați să pună la dispoziţia comisiei toate rapoartele şi deciziile 

Curţii de Conturi din perioada 2012-2015, însoţite de toate documentele analizate în cadrul acţiunilor 

de audit extern, precum şi documentele prin care au fost duse la îndeplinirile măsurilor dispuse.  

 

 Art.4 Comisia va întocmi un raport pe care îl va aduce la cunoştinţă Consiliului Local Sector 2 

până la data de 1 octombrie 2016.  

 

 Art.5 Raportul comisiei va fi dezbătut în plenul Consiliului Local Sector 2 care va hotărî cu 

privire la sesizarea Curţii de Conturi conform prevederilor art.66 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.6 Primarul Sectorului 2, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, Administrația 

Domeniului Public Sector 2, Administraţia Pieţelor Sector 2, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, Poliţia Locală Sector 2, Direcţia Venit Buget Local Sector 2, Centrul 

Teritorial Veterinar Sector 2, Centrul Cultural ‚,Mihai Eminescu’’ și Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.7   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.156 

Bucureşti, 01.09.2016 

 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 01.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 100/11.07.2016 și alegerea  

preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 

100/11.07.2016 și alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 2; 

 - Propunerea domnului Viceprimar Popescu Dan Cristian, pentru ca domnul consilier local 

Feroiu Dumitru Silviu să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnată în procesul - verbal al ședinței; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcționare a consiliilor locale, aprobată, 

cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 35 alin. (1) și (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 100/11.07.2016 privind 

alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.2  Începând cu data prezentei domnul Feroiu Dumitru Silviu, consilier local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. 

 

 Art.3.   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.157 

Bucureşti, 01.09.2016 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

01.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.ps2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3605/04.08.2016, 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. 55675/09.08.2016, întocmit de către Direcţia Calitate, Comunicare 

şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de 

Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Amendamentul din ședință al doamnei consilier local Riesch Antheia Aleksandra; 

 -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 96 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.555/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului 

Bucureşti de resurse umane şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului unui 

consilier local. 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 95/30.10.2014 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 36/29.05.2015 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/30.10.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea   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  Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexele nr. 1 şi nr. 2, ce conţin un număr 

de 8 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt desemnate ca  reprezentanţi ai Consiliului 

Local al Sectorului 2, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2  Cu aceeaşi dată, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 95/30.10.2014 şi nr. 

36/29.05.2016, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.158 

Bucureşti, 26.09.2016 
 

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

Sector 2. 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 26.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru 

 evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar 

 

 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 extraordinară, astăzi, 26.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3604/04.08.2016, 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. 55674/09.08.2016, întocmit de către Direcţia Calitate, Comunicare 

şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de 

Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 -  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. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 

 - Art. 96 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 11 alin. (1) alin. (4) lit. e) şi alin. (9) şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului 

unui consilier local. 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 89/09.11.2015 privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local Sector 2 în “Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

unităţile de învăţământ preuniversitar”. 

 

     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.1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei, ce conţine un  număr de 5 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Persoanele desemnate în anexă  vor avea atribuţiile prevăzute la art. 12 din  O.U.G nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

 Art. 3  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 89/09.11.2015 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 4  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.159 

Bucureşti, 26.09.2016 
 

*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 extraordinară din 

data de 26.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în  Comisiile de concurs  

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ  

preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării  

Ştiinţifice nr. 5080/2016 

 

 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 extraordinară, astăzi, 26.09.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 2 în  Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/2016; 

 Analizând: 

 - Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 nr. 367/21.09.2016, 

înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 65351/21.09.2016; 

 - Nota de fundamentare nr. 65776/22.09.2016 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 Comisiei Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de 

Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 -  Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 - Amendamentul formulat de consilierii locali ALDE ai Sectorului 2, înregistrat la Cabinetul 

Secretarului Sectorului 2 sub numărul 3482 din data de 23.09.2016; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2, înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub 

numărul 3487 din data de 26.09.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 257 şi art. 258 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 11 alin. (3) lit. (a) şi art. 12 alin. (1) lit. (b) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului 

unui consilier local; 

 

    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. 1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 în 

Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

nr. 5080/2016, din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei, ce conţine un număr de 4 file, 

şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Se împuternicește Primarul Sectorului 2 să desemneze un înlocuitor din rândul 

consilierilor locali ai Sectorului 2, în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, în situația indisponibilității participării unuia 

dintre cei desemnați prin prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Directorii din unităţile de învățământ preuniversitar 

de stat Sectorul 2, conform reţelei şcolare aprobate pentru anul 2016-2017, vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  Art. 4  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.160 

Bucureşti, 26.09.2016 

*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 extraordinară din 

data de 26.09.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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învățământ preuniversitar din sectorul 4……………………………………………………………………………………......... 

 

 

164 

Hotărârea nr. 54/29.09.2016 privind  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local in Consiliul  de administrație ale 

unităților de învățămant 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…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

166 

Hotărârea nr. 55/29.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al sectorului  4 în Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională București-Ilfov……………………………………………………………………………………………… 

 

168 

Hotărârea nr. 56/29.09.2016 pentru modificarea art. 1 din  Hotărârea Consiliului Local  Sector 4 nr. 61/31.03.2016  privind 

modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 4 și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a acesteia………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 57/29.09.2016 privind alegerea consilierilor locali  în cadrul Grupului de Lucru Local  de Ia nivelul Sectorului 

4 pentru persoanele aparținând etniei rome, conform Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 18/2015………………………. 

 

171 

Hotărârea nr. 58/29.09.2016 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici privind Construcție lift deplasare  pe 

verticală a persoanelor cu dizabilități Ia Școala  Gimnazială Specială nr. 3, Școala Gimnazială Specială  nr. 4 și Școala 

Gimnazială Specială Sfântul Nicolae din Sectorul  4, București……………………………………………………................. 

 

 

172 

Hotărârea nr. 59/29.09.2016 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici privind execuția mansardării clădirii 

Grădiniței nr. 30, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 16, Sector 4 București………………………………………………………….. 

 

173 

Hotărârea nr. 60/29.09.2016 privind   împuternicirea Direcției  Generale de Politie Locală Sector 4 să efectueze 

operațiunile de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare 

pe raza administrativă a Sectorului 4………………………………………………………………………………………………… 

 

 

174 

Hotărârea nr. 61/29.09.2016 privind  respingerea împuternicirii Direcției Generale de Politie  Locală  Sector 4 să constate 

și să sancționeze contravențional  persoanele fizice și juridice Ia care  se referă materialele publicitare, afișele sau orice  

alt  tip de material publicitar, amplasate, fără  respectarea prevederilor legale, pe obiecte de mobilier urban, stâlpi sau 

clădiri, pe raza administrativă a Sectorului 4………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

176 

Hotărârea nr. 62/29.09.2016 privind  întreținerea/repararea/cosmetizarea spațiilor de desfacere  prin  care se distribuie 

presa, cărțile și produsele de papetărie și a chioșcurilor prin  care se pun în vânzare flori   și aranjamente florale, 

amplasate pe domeniul public și privat de pe  raza  Sectorului 4 al Municipiului București………………………………… 

 

 

178 

Hotărârea nr. 63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului 

stradal destinat  difuzării și comercializării  presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București………….. 

 

180 

Hotărârea nr. 64/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului 

stradal destinat  difuzării și comercializării  florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București……………………….. 

 

182 

Hotărârea nr. 65/29.09.2016 privind completarea art.9 din Anexa  1 la H.C.L.S.4 nr.35/29.02.2016 și modificarea și 

completarea art.8 și 9 din Anexa  2 privind Ia H.C.L.S.4 nr.35/29.02.2016 privind ,,Regulamentul pentru 

eliberarea/prelungirea anuală a autorizației privind  desfășurarea activității de alimentație publică și Regulamentul pentru 

eliberarea/prelungirea anuală  a autorizației privind desfășurarea activităților recreative și distractive, pe raza  administrativ 

teritorială a Sectorului 4, precum și aprobarea modelelor de autorizații și cerere (formulare 

tipizate)"…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

184 

Hotărârea nr. 66/29.09.2016 privind aprobarea modelului de autorizație de funcționare, condițiile de autorizare și metodologia 

de eliberare a autorizației de funcționare, pentru  piețele de pe raza administrativ teritorială a sectorului  4…………. 

 

186 

Hotărârea nr. 67/29.09.2016 privind durata contractelor de închiriere  pentru  suprafețele cu destinație de locuință  socială 

ale  chiriașilor  blocurilor F2 și F3 , din Aleea Nehoiu  nr.2-12 Sector 4…………………………………………………….. 

 

188 

Hotărârea nr. 68/29.09.2016 privind calculul  valorii  chiriei lunare din cadrul programului de  locuințe  pentru  tineri, în 

cazul titularilor de contract din  blocurile  Z.I.1 și  Z.l.2, Șos. Vitan - Bârzești  nr. 20 care au vârsta de până în 35 de ani și 

de peste 35 de ani…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

189 

Hotărârea nr. 69/29.09.2016 privind durata contractelor de închiriere   pentru  chiriașii blocului ZI2, din Șos. Vitan-Bârzești 

nr. 20…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

190 

Hotărârea nr. 70/29.09.2016 privind responsabilitățile care revin persoanelor  fizice și juridice pentru asigurarea  unui 

climat de ordine, curățenie și disciplină a parcurilor și locurilor de joacă situate în Sectorul 4……………………….. 

 

191 

Hotărârea nr. 71/29.09.2016 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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

193 

Hotărârea nr. 72/29.09.2016 privind aprobarea reactualizării lndicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

Lucrări de Extindere și Modernizare Școala  Gimnazială  nr. 308 (pentru fosta Grădiniță nr.28), cu sediul în  Șoseaua 

Giurgiului nr. 247 derulat de Direcția  Învățământ și Tineret  Sector 4………………………………………………………….. 

 

 

194 

Hotărârea nr. 73/29.09.2016 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociația Initiativa Ecologistă  Europeană, 

pentru  susținerea proiectului "Academia Responsabilității"……………………………………………………………………… 

 

195 

Hotărârea nr. 74/29.09.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției  Piete și Gestionare Activități  Comerciale Sector  4………………………………………………. 

 

196 

Hotărârea nr. 75/29.09.2016 privind aprobarea  Caietului de sarcini, a tarifelor/prețurilor pentru serviciile operațiuni 

suplimentare negociate și a actului adițional Ia contractul  nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului 

Public și Privat 4 SA, pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor  

publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului 

București…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

197 

Hotărârea nr. 76/29.09.2016 privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 

privind  aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor I asociațiilor 

de proprietari pentru  reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al 

Municipiului București în legatură  cu lucrările de reabilitare  termică cofinanțate prin programul  multianual  pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București………………………………………… 

 

 

 

 

200 
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Hotărârea nr. 77/29.09.2016 privind modificarea și completarea  Hătărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 

pentru  aprobarea normelor  metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 privind aprobarea 

finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilorIasociațiilor de proprietari 

pentru  reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului 

București în legătură cu lucrările de reabilitare termică  cofinanțate prin programul  multianual  pentru  reabilitarea  termică 

a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

203 

Hotărârea nr. 78/29.09.2016 privind aprobarea  achiziționării de către autoritățile locale de Ia nivelul  Sectorului 4 de 

servicii  consultanță, asistență   și/sau de reprezentare juridică în cauze  civile  privind  construcții, patrimoniu imobiliar, 

urbanism, monumente istorice și Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată  a statului și 

celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor   județene sau  a consiliilor locale, precum și a celor din 

patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu  modificările și completările ulterioare…………………………………. 

 

 

 

 

205 

Hotărârea nr. 79/29.09.2016 privind respingerea 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…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

207 

Hotărârea nr. 80/29.09.2016 privind  respingerea Planului  Urbanistic de Detaliu,  pentru  Locaș de Cult, clădire anexă și 

parcare, pe terenul  proprietate particulară în suprafață  de 452,00 mp, aparținând Parohiei Înalțarea Domnului, situat în 

șos.Olteniței  nr. 196, Sector 4, București……………………………………………………………………………………………. 

 

 

208 

Hotărârea nr. 81/29.09.2016 privind  respingerea Planului  Urbanistic de Detaliu,  pentru  pentru  respingerea Planului 

Urbanistic de Detaliu , pentru imobile locuințe colective S+P+4E, pe un teren situat în Drumul Binelui nr. F.N. Sector 4, pe 

terenul proprietate particulară în supraafață de 10695,00 mp ( Lotul 1) și 704,00 mp (Lotul 2), aparținând SC BERSER SA, 

situat în Drumul Binelui nr. FN, Sector 4 București……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

209 

Hotărârea nr. 82/29.09.2016 privind respingerea Planului  Urbanistic de Detaliu,  pentru imobil locuințe colective S+P+4E, 

și spații comerciale la parter,  pe terenul proprietate particulară în supraafață de 2612,00 mp, aparținând SC DELTA ACM 

93, situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 4 București………………………………………………………………. 

 

 

210 

Hotărârea nr. 83/29.09.2016 privind respingerea Planului  Urbanistic de Detaliu,  pentru pentru imobil locuințe colective 

S+P+4E, și spații comerciale la 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……………………………………………… 
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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 revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 19/29.07.2016 privind aprobarea Organigramei, a 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Aparatului de Specialitate 

al Primarului Sector 4 Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, 

 Având în vedere: 

-  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 49295/2016 

-  Nota de fundamentare a Serviciului Resurse Umane nr. P.4/1133/20.09.2016 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al municipiului Bucureşti; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

-  Articolul 107 alin. (1) şi alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001-privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.19/29.07.2016 privind aprobarea 

Organigramei, a Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4 al municipiului Bucureşti 

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul 

Tehnic, Consiliul Local şi Documente Electorale, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 23.09.2016.. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 38/23.09.2016 
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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 revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 20/29.07.2016 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere: 

-  H.C.L. Sector 4 nr.20/29.07.2016privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4; 

-  Referatul de specialitate nr.II.669/15.09.2016 al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

-  Prevederile Legii nr. 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă prevederile H.C.L. sector 4 nr 

20/29.07.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia 

va fi efectuată de către Serviciul Tehnic, Consiliul Local şi Documente Electorale, conform 

competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 23.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 39/23.09.2016 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.21/29.07.2016 privind 

 aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 al municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere 

-  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 49106/2016 

-  Nota de fundamentare a Direcţiei învăţământ şi Tineret Sector 4 nr. 6278/19.09.2016. 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

-  Articolul 107 alin.1 şi alin.3 din Legea 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor 

Publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. "e" şi alin.4 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE, 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/29.07.2016 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Direcţiei învăţământ şi Tineret Sector 4 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Resurse Umane şi Direcţia 

Învăţământ şi Tineret Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 23.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 40/23.09.2016 



142 

 

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 22/29.07.2016 privind  

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi  

Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, 

 

 Având în vedere: 

-  Referatul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Managementul Calităţii nr. 

ID/365/14.09.2016; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin (1) şi art. 81 alin.(2) lit. e din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

22/29.07.2016. 

 Art. 2. Directorul General al Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 şi Biroul 

Resurse Umane şi Managementul Calității vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 41/23.09.2016 
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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 revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 30/12.08.2016 privind  

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 276410/19.09.2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(l) şi art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE, 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

30/12.08.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.42/23.09.2016 
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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 revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.31/12.08.2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

  

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Ţinând seama de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 47593/20016 conexat cu 

nr.42308/2016, înregistrat în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 sub nr. 

18009/15.09.2016; 

 Analizând Nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Poliţie Locala Sector 4; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 republicată privind Codul Muncii şi ale 

Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea poliţiei locale; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.l şi art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.31/12.08.2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală Sector 4. 

 Art.2 Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, prin compartimentele 

de specialitate, va lua toate măsurile legale în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local 

Sector 4 a unui nou proiect de hotărâre care să respecte noua structură organizatorică şi de funcţii 

avizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.43/23.09.2016 



145 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

 

-  Nota de fundamentare a Serviciului Resurse Umane nr. P.4/1131/20.09.2016 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al municipiului Bucureşti; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

-  Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.7/29.06.2016 privind aprobarea numărului 

maxim de posturi pe anul 2016 la nivelul Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, potrivit căreia 

numărul maxim de posturi aprobat pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Sector 4 este 

de 400 de posturi; 

-  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.49295/2016 conexat cu nr. 49157/2016, şi 

cu nr. 42523/2016; 

-  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Statul de Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

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

 Art. 5 Primarul Sectorului 4 stabileşte prin dispoziţie condiţiile specifice de ocupare a funcţiilor 

vacante din cadrul Aparatului de Specialitate şi poate transforma funcţiile vacante în funcții cu 
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aceeaşi categorie, dar cu altă denumire sau în funcţii publice de nivel inferior sau superior, fără  

afecta fondurile salarii. 

 Art. 6 în termen de 45 de zile de Ia data adoptării prezentei hotărâri, Primarul Sectorului 4 al 

municipiului Bucureşti, prin compartimentele de specialitate va aplica procedurile legale pentru 

respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici şi ale personalului de natură contractuală. 

 Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 6/29.01.2015 privind 

modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 

Bucureşti şi ale H.C.L. nr. 76/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al muncipiului Bucureşti, se 

abrogă. 

 Art. 8 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Resurse Umane precum şi toate 

compartimentele Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către 

Serviciul Tehnic, Consiliul Local şi Documente Electorale, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.44/23.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


147 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere: 

-  Referatul de specialitate nrJI.664/07.09.2016 al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

-  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.7/ 29.06.2016 privind aprobarea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2016, la nivelul Direcţiei Generale de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 4, respectiv 64 de posturi; 

-  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.47133/2016 conexat cu nr.42826/2016, 

42829/2016 şi cu nr.3 8763/2016, înregistrat la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 cu nr.1714/21.09.2016; 

-  Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

nr.3751305/11.08.2016, înregistrat la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

cunr.1487/18.08.2016; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

-  Legea nr. 188/1999- privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, conform 

anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, 

conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Evidență 

a Persoanelor Sector 4, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
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 Art.4  Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art,5 Directorul executiv al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 poate 

transforma funcţiile vacante de aceeaşi categorie, dar cu altă denumire sau în funcţii publice de nivel 

inferior sau superior, fără a afecta fondul de salarii. 

 Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 2 şi art. 3 din H.C.L.S4 nr. 

17/29.01.2015 privind schimbarea denumirii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 în Direcţia 

Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, precum şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4, se abrogă. 

 Art.7 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia 

va fi efectuată de către Serviciul Tehnic, Consiliul Local şi Documente Electorale, conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.45/23.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei învăţământ şi Tineret Sector 4 

 

Consiliul Local Sector 4 

 

 Având în vedere 

-  Referatul de specialitate nr. 5610/20.09.2016, întocmit de Direcţia învăţământ şi Tineret Sector 

4; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

-  Anexa I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.06.2016, privind aprobarea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2016, la nivelul Sectorului 4, potrivit căreia numărul maxim de 

posturi pentru Direcţia învăţământ şi Tineret Sector 4 este de 40; 

-  Avizul ANFP nr.49106/2016 conexat cu nr. 42798/2016, privind stabilirea funcţiilor publice petru 

Direcţia învăţământ şi Tineret Sector 4; 

 Văzând prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. "e" şi alin.4 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei învăţământ şi Tineret Sector 4 potrivit 

Anexei 1. 

 Art,2 Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei învăţământ şi Tineret Sector 4 potrivit Anexei 2. 

 Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei învăţământ şi Tineret 

Sector 4 potrivit Anexei 3. 

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

 Art.5 Directorul Executiv al Direcţiei învăţământ şi Tineret Sector 4 poate transforma funcţiile 

vacante în funcţii de aceeaşi categorie, dar cu altă denumire, sau în funcţii publice de nivel inferior 

sau superior, fără a afecta fondul de salarii. 

 Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă preverile Hotărârii Consiliului 

Local nr. 176/30.09.2015, privind aprobarea modificării Organigramei, Statului funcții şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei învăţământ și Tineret Sector 4. 
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 Art. 7 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Resurse Umane şi Direcţia 

Învăţământ şi Tineret Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri, conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr.46/23.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de  

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

 

 - Referatul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Managementul Calităţii nr. 

ID/367/14.09.2016; 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 - Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.7/29.06.2016 privind aprobarea 

numărului maxim de posturi pe anul 2016 la nivelul Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, 

potrivit căreia numărul maxim de posturi aprobat pentru Direcţia Generala de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4 este de 300 de posturi; 

 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 38866/2016 conexat cu nr. 38654/2016; 

 

 Văzând prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Statul de Funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 4 conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
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 Art. 5. Directorul General al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 poate 

transforma funcţiile vacante în funcţii de aceeaşi categorie dar cu altă denumire sau în funcţii publice 

de nivel inferior sau superior, fără a afecta fondul de salarii.  

 Art. 6. În vederea aplicării procedurilor legale, prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare 

în termen de minim 30 de zile de la aprobare. 

 Art. 7 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. 56/30.04.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 se abrogă. 

 Art. 8 Directorul general al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 şi Biroul 

Resurse Umane şi Managementul Calităţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.47/23.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 276402/19.09.2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Avizul nr. 2603/17.08.2016 al Ministerului Muncii Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice precum şi Avizul nr. 47276/2016 al Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici conexat cu nr. 44241/2016; 

 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor 

sociale precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale şi 

prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(l) şi art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

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

 Art.5. Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

4 emite dispoziţii (conform art. 8 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004). 

 Art.6. Prin dispoziţia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 şi cu aprobarea Primarului Sectorului 4, se aprobă regulamentele de  organizare şi 

funcţionare pentru centrele din subordinea Direcţiei Generale de Asistență Socială și  Protecţia 
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Copilului Sector 4, în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri. 

 Art.7. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 40/26.02.2015 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

 Art.8. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 vor aduce la îndeplinire. prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.48/23.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Ţinând seama de prevederile Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr.7/29.06.2016 privind aprobarea numărului maxim de posturi pe anul 2016 la nivelul Sectorului 4, 

potrivit căreia numărul total de posturi aprobat pentru Direcţia Generala de Poliţie Locală Sector 4, 

este de 395; 

 Ţinând seama de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.47593/2016 conexat cu 

nr.42308/2016, înregistrat în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 sub nr.l 

8009/15.09.2016; 

 Analizând Nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 republicată privind Codul Muncii şi ale 

Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea poliţiei locale; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 conform anexei 

nr.1. 

 Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 conform 

anexei nr.2. 

 Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 4 conform anexei nr.3. 

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

 Art. 5 Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 stabileşte prin decizie 

condiţiile specifice de ocupare pentru funcţiile vacante de la nivelul instituţiei şi poate transforma 

funcţiile vacante în funcţii de aceeaşi categorie, în funcţii cu altă denumire sau în funcţii de nivel 

inferior sau superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, fără a afecta fondul de salarii. 

 Art. 6 În termen de 45 de zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri, Directorul 

General al Direcției de Poliție Sector 4, prin compartimentele de specialitate , va aplica procedurile 
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legale pentru respectarea dreptului la carieră al funcționarilor publici și ale personalului de natură 

contractuală. 

Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.Sector 4 

nr.105/28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.49/23.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordarea finanţării nerambursabile din fonduri publice pentru construcţia unui monument 

în Piaţa Bucur din sectorul 4 Bucureşti, în memoria tragicului eveniment din Clubul  

Colectiv 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Economice; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a iniţiatorilor proiectului de hotărâre; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.l şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă din fonduri publice prin demararea unei proceduri 

de selecţie publică de proiecte până la concurenţa sumei de 220.000 lei, pentru construcţia unui 

monument în Piaţa Bucur din sectorul 4 Bucureşti, în memoria tragicului eveniment din Clubul 

Colectiv. 

 Art. 2. Se împuterniceşte primarul sectorului 4 să semneze contractul de finanţare 

nerambursabilă din fonduri publice. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Economică vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.50/23.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea bugetului   local  al  Sectorului 4  pe anul 2016 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului București; 

 -  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.  P.6.2/ 5816 I 29.09.2016;  

 - Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 - Luând în considerare prevederile : 

 - art.8.litera (a) art.19 alin.(1)  litera (a), art.20 alin .(1) litera (a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), 

(6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată; 

 În temeiul  art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat  cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât  la partea 

de venituri căt și Ia partea de cheltuieli, astfel : 

 • Bugetul local în sumă de  554.795,00 mii lei  conform anexei nr. 1. 

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11   - Anexa nr. 1.1 - Bugetul general al unității administrativ teritoriale pe anul 

2016 și estimări pentru anii 2017-2019; 

 - Formularul  11/1 - Anexa  nr. 1.2; 1.3 - Bugetul  local detaliat  Ia cheltuieli  pe capitole, 

subcapitole și paragrafe;  

 - Formularul  11/2 - Anexa  nr. 1.3, 1.4. 1.5,1.6 – Bugetul instituțiilor publice și activităților 

finanțate parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe.  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât Ia partea  de venituri, cât și Ia 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte  integrantă din prezenta hotărâre: 

 

- Anexa 2. - capitol  bugetar 49.02- Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în valoare 

de 554.795,00 mii lei. 

 

-Anexa 2.1 - capitol bugetar 51.02 -Autorități Publice și Acțiuni Externe 

-Anexa 2.1.1 -cap. 51.02.01 -Autorități Executive și Legislative 
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-Anexa 2.1.2 -cap.51.02.01.03D -D.G.I.T.L. Sector 4 

-Anexa 2.1.3 -cap.51.02.01.03.P -Primăria Sector 4 

-Anexa 2.1.4 -cap.51.02.01.03.DIT -Direcția Învățământ și Tineret 

-Anexa 2.2 - capitol bugetar 54.02 -Alte servicii Publice Generale 

-Anexa 2.2.1 -cap.54.02.10D -Direcția Generală de Evidență a 

Persoanelor Sector 4 

-Anexa 2.3 -capitol bugetar 55.02 -Dobânzi 

-Anexa 2.4 - capitol bugetar 61.2 -Ordine publică și siguranță națională 

-Anexa 2.4.1 -cap.61.02.03 -Ordine Publică 

-Anexa 2.4.2 -cap.61.02.03.04 -Poliția Locală Sector 4 

-Anexa 2.4.3 -cap.61.02.05 -Protecție Civilă și Protecția Contra 

Incendiilor 

-Anexa 2.5 - capitol bugetar 65.02 -Învățământ total 

-Anexa 2.5.1 -cap. 65.02.1 -centralizator 

-Anexa 2.5.2 -cap. 65.02 -total învățământ 

-Anexa 2.5.3 -cap. 65.01 -centralizator D.I.T. 

-Anexa 2.5.4 -cap. 65.01 -centralizator US 

-Anexa 2.5.5 -cap. 65.02.03.01 -D.I.T. 1 

-Anexa 2.5.6 -cap. 65.02.03.02 -D.I.T. 2 

-Anexa 2.5.7 -cap. 65.02.04.01 -D.I.T. – învățământ secundar inferior 

-Anexa 2.5.8 -cap. 65.02.04.US 2 -unități școlare 2 

-Anexa 2.5.9 -cap. 65.02.07.04 DIT -învățământ nedefinit prin nivel (special) 

-Anexa 2.5.10 -cap. 65.02.03.01 -unități școlare 1 

-Anexa 2.5.11 -cap. 65.02.03 US 2 -unități școlare 2 

-Anexa 2.5.12 -cap. 65.02.04 US 1 -învățământ secundar inferior 

-Anexa 2.5.13 -cap. 65.02.04 US 2 -învățământ secundar superior – unități 

școlare 2 

-Anexa 2.5.14 -cap. 65.02.04.03 - învățământ profesional 

-Anexa 2.5.15 -cap. 65.02US4 - învățământ nedefinit prin nivel – unități 

școlare 

-Anexa 2.5.16 -cap. 65.02.05RS - învățământ special 

-Anexa 2.6 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere și religie 

-Anexa 2.6.1 -cap. 67.02.03 -Servicii culturale 

-Anexa 2.6.2 -cap. 67.02.03.30 -Centrul Cultural pt UNESCO „N. 

Bălcescu” 

-Anexa 2.6.3 -cap. 67.02.05 -Servicii recreative și sportive 

-Anexa 2.6.4 -cap. 67.02.05.03P -Întreținere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive și de agrement PS4 

-Anexa 2.6.5 -cap. 67.02.50 -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

și religiei 

-Anexa 2.7 - capitol bugetar 68.02 -Asigurări și asistență socială 
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-Anexa 2.7.1 -cap. 68.02 AS -Asistență socială 

-Anexa 2.7.2 -cap. 68.02 AS.05.02 -Asistență socială în caz de invaliditate 

-Anexa 2.7.3 -cap. 68.02 AS.06.01 -Asistență socială pentru familie și copii 

-Anexa 2.7.4 -cap. 68.02 11 -Creșe 

-Anexa 2.7.5 -cap. 68.02 AS.15.01 -Ajutor social 

-Anexa 2.7.6 -cap. 68.02 AS.50 -Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și 

asistenței sociale 

-Anexa 2.7.7 -cap. 68.02 .12 -Centrul medico-social „Sfântul Andrei” 

-Anexa 2.8 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare 

Publică 

-Anexa 2.8.1 -cap.70.02.03 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică 

-Anexa 2.8.2 -cap.70.02.03.30 -Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 

-Anexa 2.8.3 -cap.70.02.50 -Alte servicii în domeniile locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale 

-Anexa 2.9 - capitol bugetar 74.02 - Protecția Mediului 

-Anexa 2.9.1 -cap.74.02.05 -Salubritate și gestiunea deșeurilor 

-Anexa 2.9.1.1 -cap.74.02.05.01 -Salubritate 

-Anexa 2.9.2 -cap.74.02.06 -Canalizare și tratarea apelor reziduale 

-Anexa 2.10 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

-Anexa 2.10.1 -cap. 84.02.03 -Transport rutier 

-Anexa 2.10.2 -cap. 84.02.03.03 -Strazi 

  

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului  propriu al Primăriei  Sectorului 4, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

- Anexa nr. 3 „Lista de investiții a Sectorului 4 al Municipiului București”; 

- anexa nr. 3.1; 3.1.1.  „Lista  de investiții pe anul 2016''  a Centrului Cultural pentru UNESCO 

„Nicolae Balcescu”; 

- anexa nr. 4.1; 4.1.1;4.1.2;4.1.3;4.1.4;  „Lista  de investitii pe anul 2016”  a Direcției de 

Învățământ și Tinerret Sector 4; 

- anexa nr. 4.2.; 4.2,1. „Lista de investitii pe anul 2016” a Direcției Generală de Poliție Locală 

Sector 4. 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 -Anexa 5  - Autofinanțate parțial 

 - Anexa 5.1.   - capitol bugetar  65.10 - Învățământ  cheltuieli 

 - Anexa 5.1.1  - cap. 65.10.03.01   - Învățământ preșcolar 

 - Anexa 5.1.2   - cap. 65.10.03.02   - Învățământ preșcolar 

 - Anexa 5.1.3  - cap. 65.10.04.01   - Învățământ primar 

 - Anexa 5.1.4  - cap. 65.10.04.02   - Învățământ secundar superior 

 - Anexa 5.1.5  - cap. 65.10.05    - Învățământ postliceal 
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 - Anexa 5.1 .6  -cap. 65.10.07.04   - Învățământ special 

 - Anexa 5.2.    - capitol bugetar  65.10  – Învățământ venituri 

 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  din care: 

 - Anexa 6.1.   -capitol bugetar  70.10.50  - Administrația piețelor 

 

 Art.  7. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre: 

 

-  anexa nr. 7 - Centralizator Credite externe 

- anexa nr. 7.1. - Cap. 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

- anexa nr. 7.1.1 - Cap. 70.06.03 Locuințe 

- anexa nr. 7.1.1.1 - Cap. 70.06.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 

- Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale 

 

 Art. 8. Se aprobă virarea sumei de 5 000,00  mii  lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de 

funcționare pentru Sectiunea de dezvoltare. 

 

 Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către 

instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local și Documente Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 51/29.09.2016 
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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 numirea doanmei Angheloiu Gabriela - care ocupă  temporar funcția  de Secretar  

al Sectorului 4 al Municipiului București, în funcția  de Preșdinte al Comisiei  pentru 

Protecția Copilului Sector·4, până  Ia revenirea pe post a titularului și numirea 

doamnei Ungureanu Mihaela - care ocupă  temporar funcția  de Director General al 

D.G.A.S.P.C. sector 4, în  funcția  de Vicepreședinte  al Comisiei  pentru Protecția Copilului 

Sector 4, până  Ia revenirea pe post a titularului 

 

Consiliul Local al Sectorului 4                                                                                                 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4:   

 Având în vedere Referatul de specialitate  nr. 273745/29.08.2016 al Direcției Generale de  

Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 4;                                                        

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului ; 

 Luând în considerare Dispoziția  nr. 998/07.07.2016 emisă de către Primarul Sectorului 4 

prin care doamna Angheloiu Gabriela, exercită  cu caracter temporar funcția publică de conducere de 

Secretar  al Sectorului 4 și Dispoziția nr. 1121/26.07.2016 emisă de către Primarul Sectorului 4 prin 

care doamna Ungureanu Mihaela va exercita cu caracter temporar, până la revenirea pe post a 

titularului, funcția  publică de conducere   Director  General  al  Direcției  Generate  de  Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 4: 

 Ținând cont de prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor  copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 4 și art. 5 

alin. (1) lit a) și b) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei 

pentru protecția copilului: 

 Țn confonnitate  cu prevederile art. 45 alin.(1) și art. 81 alin. (2). lit. n) din Legea 215/2001 

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

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se numește în funcția de Președinte  al Comisiei pentru 

Protecția  Copilului  Sector  4, doamna  Angheloiu  Gabriela  -    care  ocupă  temporar  funcția  de 

Secretar al Sectorului 4 al Municipiului București, până Ia revenirea pe post a titularului. 

 Art.2. Începând  cu data  prezentei,  se numește  în funcția  de Vicepreședinte al Comisiei 

pentru Protecția Copilului Sector 4, doamna Ungureanu Mihaela - care ocupă temporar funcția de 

Director General al D.G.A.S.P.C. sector 4,  până la revenirea pe post a titularului. 
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 Art.3. Cu aceeași  dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 56/26.05.2005, se modifică și 

se completează în consecință iar Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 9/29.01.2016 și Hotărârea 

Consiliului Local sector 4 nr. 183/26.11.2015 își încetează aplicabilitate. 

 Art. 4 Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului sector 4, d-na Angheloiu Gabriela și d-na Ungureanu Mihaela, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 52/29.09.2016 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

29/12.08.2016, privind  numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de 

Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4;  

 Având în  vedere  Expunerea de  Motive a Primarului  Sectorului  4, precum și Raportul de 

specialitate nr. 336/07.09.2016 întocmit de Secretarul Sectorului 4: 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în  considerare  Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  4  nr.  29/12.08.2016,  privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de 

învățământ preuniversitar din sectorul 4; 

 Ținând cont de prevederile art. 4, alin. (1) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 

4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administratie din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 În  baza prevederilor  art. 96   alin. (2) din Legea  nr.  1/2011- legea educației  naționale cu 

modificările ulterioare; 

 Potrivit art.45 alin.(1)  și art.81  alin.(2) Iit. ,,j" din Legea nr.215/2001  privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Cu data prezentei se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4·în 

Consiliile de Administrație pentru 14 unități de învățământ  preuniversitar din sectorul 4,  conform 

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

 Art.2 Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 4, numiți în urma aplicării Ordinului 

Ministrului  Educației  Naționale  nr. 4619/2014, în  celelalte  44 de  consilii  de Administrație  ale 

unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4 rămân neschimbați. 

 Art.3   Lista  consilierilor  locali  care  vor  face  parte  din  Consiliile  de  Administrație  ale 

unităților de învățământ  preuniversitar  din sectorul 4 se regăsesc în Anexa  nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta. 

 Art.4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate persoanele 

nominalizate, conform competențelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 53/29.09.2016 
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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  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local in Consiliul  de administrație ale 

unităților de învățămant 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 

 

 Având în  vedere  Expunerea de  Motive a Primarului  Sectorului  4, precum și Raportul de 

specialitate nr. 349/16.09.2016. întocmit de Secretarul Sectorului 4, în urma solicitării primite din partea 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 190/12.09.2016; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ținând cont de prevederile art. 4, alin. (3) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 

4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administratie din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 În  conformitate cu  prevederile cuprinse la art. 11,  alin. (4 ) din Legea cu nr. 87/2006, prin care 

s-a aprobat O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație; 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art.45 alin.(1)  și art.81  alin.(2) Iit. ,,j" și alin. (4) din Legea 

nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1  - Începând cu data prezentei se desemnează câte un reprezentant al Consiliului Local 

Sector 4 care va face parte din Consiliul de administrație   al unităților de învățământ  particular 

învățământ general  obligatoriu,  conform  Anexei  nr.  1,  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta 

hotărâre. 

 Art.2  - Începând cu data prezentei se desemnează câte un reprezentant al Consiliului Local 

Sector 4 ce va face parte  din  comisiile  pentru  evaluarea  și asigurarea  calității în unitățile  de 

învățământ preuniversitar particular ce funcționează Ia nivelul Sectorului 4, conform  Anexei nr. 2, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3    -  La data  intrării în vigoare  a  prezentei  hotărâri, se abrogă  orice alte  dispoziții 

contrare. 

 Art.4  - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, împreună cu persoanele  nominalizate  în  anexe,  vor  duce  Ia  îndeplinire  prevederile 

prezentei, conform competențelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

  

 

Nr.54/29.09.2016 



168 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al sectorului  4 în Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională București-Ilfov 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Luând în considerare  adresa  Agenției  pentru Dezvoltare  Regională  București-Ilfov  nr. 

6157/05.07.2016; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate întocmit de 

Secretarul Sectorului 4 nr. 383/26.09.2016; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ținând  seama  de  prevederile  art. 7, alin. (6)  din  Legea  nr. 315/2004.  privind  dezvoltarea 

regională în România, modificată și completată; 

 În   temeiul  art.45,  alin.(1)  coroborat   cu  art.  81  alin.  (4)  din  Legea  nr.  21512001,   a 

administrației publice locale, republicată cu modificările și completările  ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se desemnează  dl. ANDRȘUCEAC Antonio ca reprezentant  titular şi dl. SAVA Ioan 

Răzvan ca reprezentant supleant, ai Consiliului  Local Sector  4 în  Consiliul  pentru  Dezvoltare 

Regională București-llfov   

 Art.  2 Cu  data  prezentei, înceteaza  aplicabilitatea  Hotărârii  Consiliului  Local  Sector 4  nr. 

20/30.08.2012. 

 Art.  3  Persoanele  nominalizate  și Secretarul  Sectorului  4  împreună  cu  Serviciul   Tehnic 

Consiliul  Local și Documente  Electorale  vor  aduce  Ia îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri, 

conform competențelor legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.55/29.09.2016 
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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 art. 1 din  Hotărârea Consiliului Local  Sector 4 nr. 61/31.03.2016  privind 

modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 4 și a Regulamentului  

de organizare și funcționare a acesteia 

 

 Având în vedere  Expunerea de  motive a Primarului  Sectorului  4 precum și Raportul de 

specialitate al Secretarului Sectorului 4 nr. 335/07.09.2016; 

 Văzând  rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului  4 ; 

 Luând în considerare Hotararea  Consiliului  Local   Sector   4   nr.  61/31.03.2016,   privind 

modificarea componenței Comisiei  Locale de Ordine Publică  a Sectorului 4 și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia ;  

 Ținând cont de prevederile art.28 și art. 29 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 În temeiul  prevederilor art. 45 alin.  (1) și (5) și ale  art. 81 alin.  (2)  lit. j) și l) din Legea 

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

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Articol unic  - Art.  1 al Hotărârii Consiliului Local  Sector  4  nr. 61/31.03.2016 privind 

modificarea componenței Comisiei  Locale  de Ordine  Publică  a Sectorului  4 și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia, se modifică și va avea următorul  cuprins: 

 ,, Art. 1. Componența Comisiei  Locale  de Ordine  Publică Sector  4,  organism cu  rol 

consultativ, este următoarea: 

 

- Președintele Comisiei -Primarul Sectorului 4; 

- Membrii:  

                   - Șeful/Reprezentantul Poliției  Sectorului  4;  

                   -  Directorul  General  al Direcției  Generale  de Poliție Locală Sector 4 ; 

                   - Secretarul Sectorului  4;  

                   - SAVA Ioan-Razvan  

                    - PÎNZARU George Daniel 

                    - CEACÂR Sorin Ioan 

- Consilier  local; 

- Consilier  local; 

- Consilier  local; 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.56/29.09.2016 
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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 alegerea consilierilor locali  în cadrul Grupului de Lucru Local  de Ia nivelul 

Sectorului 4 pentru persoanele aparținând etniei rome, conform Hotărârii Guvernului 

României nr. 18/2015 
 

Consiliul Local  al Sectorului 4 

 Având în  vedere  Referatul de specialitate nr.P.10.11145/19.09.2016 al Direcției Control și 

Administrație  Publică/Biroul Administrație  Publică  - Minorități și Expunerea de motive a  Primarului 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzând  rapoartele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului  4; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 pentru aprobarea 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru 

perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1   Se aprobă  nominalizarea consilierilor locali  în cadrul  Grupului  de Lucru  Local  de Ia 

nivelul  Sectorului 4 pentru persoanele  aparținând etniei rome, după cum urmează: 

          -Dl. SIMION  Samir 

 -Dna. MURGOCI  Mihaela 

 -Dl. NEGRILĂ  Vasile 

 -Dl. BĂRBĂLAU Cosmin-Constantin 

 Art. 2  Primarul  Sectorului  4, Secretarul  Sectorului  4 și Direcția  Control și Administraţie Publică  

din cadrul  Aparatului   de Specialitate al Primarului Sectorului  4, vor  duce  Ia îndeplinire prevederile  

prezentei hotărâri, iar difuzarea  va fi efectuată  de către Serviciul  Tehnic Consiliul  Local și Documente  

Electorale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.57/29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici privind Construcție lift deplasare  pe 

verticală a persoanelor cu dizabilități Ia Școala  Gimnazială Specială nr. 3, Școala  

Gimnazială Specială  nr. 4 și Școala Gimnazială Specială Sfântul Nicolae din Sectorul  4, 

București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului  Sectorului  4  al  Municipiului București, 

precum și Referatul de specialitate al Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 nr.6190/ 13.09.2016 ; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând seama de prevederile  Legii  nr. 448/2006  privind  protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

 În conformitate cu prevederile art. 44. alin. 1 din Legea ru. 273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin.(2) lit. i din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului  de investiții, privind lucrări de 

„Construcție lift deplasare pe verticală a persoanelor cu dizabilități la școlile gimnaziale 

speciale” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4 şi Direcţia Învățământ și Tineret Sector 4, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.58/29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici privind execuția mansardării clădirii 

Grădiniței nr. 30, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 16, Sector 4 București 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului  Sectorului  4  al  Municipiului București, 

precum și Referatul de specialitate al Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 nr.6190/ 13.09.2016 ; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 44. alin. 1 din Legea ru. 273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin.(2) lit. i din Legea nr. 215/2001 a 

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

  

HOTĂRĂȘTE, 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului  de investiții, „Mansardare a 

clădirii Grădiniței nr. 30” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4 şi Direcţia Învățământ și Tineret Sector 4, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 59/29.09.2016 
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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   împuternicirea Direcției  Generale de Politie Locală Sector 4 să efectueze  operațiunile 

de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor 

de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4 

 

 Consiliul local al Sectorului 4 : 

 - văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției 

Generale de Poliție Locală Sector 4 nr. 18529/21.09.2016 ; 

 - Iuând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - conform  prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de  administrare  a  domeniului   public  și privat  de  interes  local,  cu  modificările  și completarile 

ulterioare,  aprobată  prin  Legea  nr.  3/2003,   precum  și ale  H.G.  nr.  955/2004   pentru  

aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, cu modificările ulterioare; 

 - având în vedere prevederile Legii poliției locale nr.155/2010, republicată, cu modificarile  și 

completările  ulterioare; 

 - în baza art.45 alin. (1), art. 81  alin. 2  lit. j şi art.  115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se împuternicește Direcția Generală de Poliție Locală Sector 

4 să efectueze operațiunile de ridicare, transportare și depozitare, cu titlu gratuit, a autovehiculelor 

care  îngreunează  activitatea  operatorilor  de salubrizare  pe  raza administrativă  a  Sectorului  4, 

cu notificare prealabilă de 48 de ore. 

 Art.2. (1) Autovehiculul  ridicat,  va  fi transportat  și depozitat  în  spațiul  special  amenajat, 

deținut în folosință gratuită, de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, situat în București, 

Șoseaua Berceni nr.38A, sector 4, dacă, deși în prealabil somat, proprietarul/utilizatorul/deținătorul  

nu s-a conformat dispozițiilor de mutare a autovehiculului. 

 (2) Ridicarea autovehiculului de la locul depozitat se va face pe bază de cerere scrisă depusă 

Ia sediul  Direcției Generale de Poliție  Locală  Sector  4, de  proprietar/deținator/utilizator în baza 

documentelor originale a acestora.  

 Art. 3  Proprietarul/utilizatorul/deținătorul  autovehiculului  prevăzut Ia Art. 1 nu va fi obligat la 

plata vreunei taxe ocazionate cu operațiunile de ridicare, transport și depozitare a autovehiculului în 

cauză, acesta restituindu-se gratuit persoanelor îndeptățite. 
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 Art.4 Primarul  Sectorului  4, Secretarul  Sectorului  4, împreună cu  Direcția Generală de 

Poliție Locală Sector 4  și  cu celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al Primarului Sector 

4, vor  duce  Ia îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri, conform competențelor legale.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr.60/29.09.2016 
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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  respingerea împuternicirii Direcției Generale de Politie  Locală  Sector 4 să constate și să 

sancționeze contravențional  persoanele fizice și juridice Ia care  se referă materialele publicitare, 

afișele sau orice  alt  tip de material publicitar, amplasate, fără  respectarea prevederilor legale, pe 

obiecte de mobilier urban, stâlpi sau clădiri, pe raza administrativă a Sectorului 4 

 

 Consiliul local al Sectorului  4 : 

 

- văzând  Expunerea   de  motive a  Primarului  Sectorului  4 și Raportul  de  specialitate  al  Direcției 

Generale  de Poliție Locală Sector 4 nr.18530121.09.2016: 

- Iuând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

-prevederile art. 2 alin. (3) și art. 8 din O.G. nr. 32/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- conform  prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de  

administrare  a  domeniului   public  și privat  de  interes  local,  cu  modificările  și completarile 

ulterioare,  aprobată  prin  Legea  nr.  3/2003,   precum  și ale  H.G.  nr.  955/2004   pentru  

aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, cu modificările ulterioare; 

-Legea  nr. 185/2013 privind  amplasarea   și autorizarea mijloacelor  de  publicitate,  cu  modificarile 

ulterioare; 

-  având  în  vedere   prevederile   Legii   poliției  locale  nr. 155/2010, republicată,  cu  modificările și 

completările ulterioare: 

- în baza art.45 alin. (1), art.81 alin.(2) lit. j), l) și art. 115 alin. (1) lit.b)  din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Articol unic Se respinge  împuternicirea Direcției  Generale  de  Poliție  Locală  Sector  4 să 

constate și să sancționeze contravențional persoanele fizice și juridice Ia care se referă  materialele 

publicitare, afișele sau orice alt tip de material  publicitar,  amplasate, fără  respectarea  prevederilor 

legale, pe obiecte  de mobilier  urban, stâlpi sau clădiri,  pe raza administrativă a Sectorului  4 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 
  

 
Nr. 61/29.09.2016 
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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  întreținerea/repararea/cosmetizarea spațiilor de desfacere  prin  care se distribuie presa, 

cărțile și produsele de papetărie și a chioșcurilor prin  care se pun în vânzare flori   și 

aranjamente florale, amplasate pe domeniul public și privat de pe  raza  Sectorului 4 al 

Municipiului București 

 

Consiliul local al Sectorului  4: 

 - văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției 

Generale de Poliție Locală Sector 4 nr. 18531 /21.09.2016: 

 - luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 -  conform  prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de  

administrare  a  domeniului   public  și privat  de  interes  local,  cu  modificările  și completările 

ulterioare,  aprobată  prin  Legea  nr.  3/2003,   precum  și ale  H.G.  nr.  955/2004   pentru  aprobarea 

reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, cu modificările ulterioare; 

 - confom prevederilor Legii nr. 350/06.07.2001  privind amenajarea teritoriului și urbanismul: 

 - având în vedere prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările  și 

completările ulterioare: 

 - în baza art.45  alin. (1). art.81  alin.2  lit. j și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei toți operatorii economici/persoane  fizice autorizate/persoane 

juridice  care  desfășoară  activitatea   comercială  de  distribuție  a  presei,  cărților  și produselor  de 

papetărie, precum și a celor de vânzare de flori și aranjamente florale, amplasate pe domeniul public 

și privat  de  pe  raza Sectorului  4  al Municipiului   București,  sunt  obligați să efectueze toate 

operațiunile necesare privind repararea/cosmetizarea și întreținerea chioșcurilor și spațiilor în care își 

desfășoară  activitatea  comercială  mai sus amintită, în  termen  de cel  mult 2 luni, de  Ia intrarea  în 

vigoare a prezentei. 

 Art.2. Persoanele specificate la art. 1,  care  refuză îndeplinirea de bună voie a obligațiilor de 

reparare/cosmetizare și întreținere a chioșcurilor și spațiilor deținute li se vor suspenda/retrage acordul 

de funcționare și se va dispune eliberarea domeniului public. 

  Art. 3 Primarul  Sectorului  4, Secretarul  Sectorului  4, împreună cu  Direcția Generală de Poliție 

Locală Sector 4  și  cu celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al Primarului Sector 4, vor  
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duce  Ia îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri, conform competențelor legale.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr.62/29.09.2016 
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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 pentru stabilirea și delimitarea amplasării  

mobilierului stradal destinat  difuzării și comercializării  presei și cărților  

pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

Având în vedere Referatul de specialitate comun al Direcției de Urbanism și Dezvoltare 

Urbană, Direcției  Generale de Impozite și Taxe Locale și Direcției Control și Administrație  Publică 

nr. P.8.1 I 1063 I 28.08.2016 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Având în vedere Planul Urbanistic General  al Municipiului București aprobat prin   Hotărârea 

Consiliului  General al Municipiului București  nr.  269/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare  prevederile H.C.G.M.B. nr. 118/21.07.2004  privind exercitarea activității 

de comercializare pe principalele rețele stradale; 

În  baza  prevederilor Ordinului  Ministerul  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009, 

privind Normele metodologice  de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

 Potrivit  art.  2,  alin.  (2)  din  O.G. nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravențiilor,  cu 

modificările și completările ulterioare;   

Ținând seama de prevederile H.G. nr. 584/2001  privind amplasarea  unor obiecte de mobilier 

urban și ale H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele 

zone publice, cu modificările și completările  ulterioare ; 

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

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

Ținând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

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

ulterioare; 

Confom  Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activități de producție, 

comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând  cont  de  prevederile  Legii  nr. 50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 45, alin. 1, coroborat cu art. 81, alin. 2, lit. ,,r”·și art. 115, alin. 1, lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul  pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal 

destinat difuzării și comercializării presei și a cărților pe raza administrativă a sectorului 4 al 

municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aproba Lista amplasamentelor pentru chioșcuri comercializare presă și carte, 

conform  Anexei nr. 2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 12 luni de la finalizarea concursului de soluții 

pentru stabilirea modelului de chioșc. 

Art. 4. Începând  cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se 

abrogă. 

Art.5.  Primarul  sectorului  4  prin  compartimentele  de  specialitate  va  duce  la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.63/29.09.2016 

 
  



182 

 

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 pentru stabilirea și delimitarea amplasării  

mobilierului stradal destinat  difuzării și comercializării  florilor 

 pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

Având în vedere Referatul de specialitate comun al Direcției de Urbanism și Dezvoltare 

Urbană, Direcției  Generale de Impozite și Taxe Locale și Direcției Control și Administrație  Publică 

nr. P.8.1 I 1064 I 28.08.2016 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Având în vedere Planul Urbanistic General  al Municipiului București aprobat prin   Hotărârea 

Consiliului  General al Municipiului București  nr.  269/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare  prevederile H.C.G.M.B. nr. 118/21.07.2004  privind exercitarea activității 

de comercializare pe principalele rețele stradale; 

În  baza  prevederilor Ordinului  Ministerul  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009, 

privind Normele metodologice  de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

 Potrivit  art.  2,  alin.  (2)  din  O.G. nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravențiilor,  cu 

modificările și completările ulterioare;   

Ținând seama de prevederile H.G. nr. 584/2001  privind amplasarea  unor obiecte de mobilier 

urban și ale H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele 

zone publice, cu modificările și completările  ulterioare ; 

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

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

Ținând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

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

ulterioare; 

Conform  Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activități de producție, 

comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând  cont  de  prevederile  Legii  nr. 50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 45, alin. 1, coroborat cu art. 81, alin. 2, lit. ,,r”·și art. 115, alin. 1, lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul  pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal 

destinat comercializării florilor pe raza administrativă a sectorului 4 al municipiului București, conform 

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

Art. 2. Se aprobă Lista amplasamentelor pentru chioșcuri vânzare flori, conform  Anexei nr. 2. 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 12 luni de la finalizarea concursului de soluții 

pentru stabilirea modelului de chioșc. 

Art. 4. Începând  cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se 

abrogă. 

Art.5.  Primarul  sectorului  4  prin  compartimentele  de  specialitate  va  duce  la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.64/29.09.2016 
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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 completarea art.9 din Anexa  1 la H.C.L.S.4 nr.35/29.02.2016 și modificarea și completarea 

art.8 și 9 din Anexa  2 privind Ia H.C.L.S.4 nr.35/29.02.2016 privind ,,Regulamentul pentru 

eliberarea/prelungirea anuală a autorizației privind  desfășurarea activității de alimentație publică 

și Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală  a autorizației privind desfășurarea 

activităților recreative și distractive, pe raza  administrativ teritorială a Sectorului 4, precum și 

aprobarea modelelor de autorizații și cerere (formulare tipizate)" 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al 

Serviciului Autorizări Comerciale ; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 ; 

 Având în vedere prevederile:  

• Hotărârea nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a 

echipamentelor pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 64/2008  privind funcționarea în condiții de siguranță a  instalațiilor sub presiune, 

instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și 

completările ulterioare: 

• Legea nr. 153/2011  privind  măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

În temeiul dispozițiilor art.45. alin. (1). precum și cele ale art. 81 alin. (2). lit.r) 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  completarea  art. 9  din  Anexa  1   Ia   H.C.L.S.4 nr.35/29.02.2016 privind 

,,Regulamentul  pentru eliberarea/prelungirea anuală a  autorizatiei privind desfășurarea  activității de 

alimentație  publică și Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizației privind 

desfășurarea activităților reative/distractive, pe raza administrativ teritorială  a Sectorului 4, precum și 

aprobarea modelelor de autorizații și cerere (formulare tipizate)", conform  Anexei 1 Ia prezenta. 

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea art.8 și 9 din Anexa 2 Ia H.C.L.S.4  

nr.35/29.02.2016 privind Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală  a autorizației privind 

desfășurarea activităților recreative și distractive, pe raza  administrativ teritorială a Sectorului 4, 

precum și aprobarea modelelor de autorizații și cerere (formulare tipizate)", conform Anexei 2 la 

prezenta. 

Art. 3 Anexa nr. 2.1 verso se completează în consecință, conform Anexei 3 la prezenta. 

Art. 4 Anexa 1,2, și 3 fac parte din prezenta hotărâre. 
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Art. 5 (1) Primarul  Sectorului  4, Secretarul  Sectorului  4, serviciul de specialitate din aparatul 

de specialitate al Primăriei Sector 4 cu atribuții specifice în eliberarea autorizațiilor și Direcția 

Generală de poliție Locală vor  duce  Ia îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri, conform 

competențelor.  

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face de către Serviciul Tehnic al 

Consiliului Local, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.65/29.09.2016 
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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 modelului de autorizație de funcționare, condițiile de autorizare și 

metodologia de eliberare a autorizației de funcționare, pentru  piețele de pe raza administrativ 

teritorială a sectorului  4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al 

Serviciului Autorizări Comerciale ; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 9 din H.G. nr. 348/2004  privind exercitarea comerțului  cu produse și servicii de piață în 

unele zone publice: 

- art. 32 și 34 din Hotărârea Guvernului  nr. 955/2004  pentru aprobarea  regulementărilor 

cadru de aplicare a Ordonanței Guvemului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice  de administrare  a domeniului  public și privat de interes  public, cu  

modificările și  completările ulterioare ; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

În temeiul dispozițiilor art.45. alin. (1). precum și cele ale art.81 alin. (2). lit.o) și r) 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 modelul de Autorizație de Funcționare pentru piețele de pe raza administrativ 

teritorială a sectorului 4, confom Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.   2.   Se  aprobă   condițiile și lista  de  documente   necesare   eliberării   Autorizației  de 

Funcționare  pentru piețele de pe raza administrativ  teritorială a sectorului 4, conform  Anexei 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă  metodologia  de autorizare  pentru eliberarea Autorizației  de Funcționare a 

piețelor de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4, conform Anexei 3 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze Autorizația de Funcționare pentru 

piețele de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4. 

 Art. 5. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, agenții economici au 

obligația să-și obțină noile Autorizații de Funcționare pentru piețele de pe raza administrativ teritorială  

a sectorului 4, conform prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. S4 nr. 9/25.01.2007 își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 7 (1) Primarul  Sectorului  4, serviciul de specialitate din Aparatul de specialitate al 

Primăriei Sector 4 cu atribuții specifice în eliberarea autorizațiilor și Direcția de Administrare și 

Gestionare Activități Comerciale sector 4 și  Direcția Generală de poliție Locală vor  duce  Ia 

îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri, conform competențelor. 

            (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face de către Serviciul Tehnic 

al Consiliului Local, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.66/29.09.2016 
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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  durata contractelor de închiriere  pentru  suprafețele cu destinație de locuință  socială 

ale  chiriașilor  blocurilor F2 și F3 , din Aleea Nehoiu  nr. 2-12 Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Administrative, Patrimoniu și Logistică 

nr.P.13.3/773/24.08.2016 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

În conformitate  cu prevederile   Legii locuinței  nr. 114/1996  și cu dispozițiile  cuprinse în 

Hotărârea Consiliului Local nr.106/28.05.2015; 

În temeiul dispozițiilor art.45. alin. (1), art. 81, alin. 2, lit. (n) și alin. 4 precum  din Legea 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Durata contractelor de închiriere  privind suprafețele locative cu destinație de locuințe 

sociale administrate de Consiliul Local Sector 4. situate în Aleea Nehoiu nr.2-12 pentru care a operat 

tacita  relocațiune  în condițiile prevăzute  Ia art. 1810 din Legea  nr.287/2009,  privind Codul  civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, este de 1 an de Ia data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri 

de Consiliu. 

Art.2  Secretarul  Sectorului 4, Direcția Administrativă, Patrimoniu și Logistică și Serviciul 

Tehnic  Consiliul  Local și Documente  Electorale vor  aduce  Ia îndeplinire  prevederile  prezentei, 

conform competențelor. 

  
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.67/29.09.2016 
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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  calculul  valorii  chiriei lunare din cadrul programului de  locuințe  pentru  tineri, în 

cazul titularilor de contract din  blocurile  Z.I.1 și  Z.l.2, Șos. Vitan - Bârzești  nr. 20 care au 

vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani 
 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Administrative, Patrimoniu și Logistică 

nr.P.13.3/772/25.08.2016 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București ; 

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local Sector 4 ; 

În  conformitate cu  prevederile Hotărârii nr. 251/2016 privind  modificarea  și completarea 

Normelor metodologice pentru punerea în  aplicare  a prevederilor  Legii   nr.  152/1998  privind 

înființarea  Agenției Naționale pentru Locuințe  aprobate  prin H.G. nr. 962/2001  alin. (23)  și art.8 

alin. (7)- (1 0) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

Ținând cont  de Legea  nr. 84/2008 pentru aprobarea Ordonanței de  urgenţă a Guvernului 

nr.74/2007  privind  asigurarea de locuințe sociale destinate chiriașilor  evacuați  sau care  urmează  

a fi evacuați  din locuințele  retrocedate foștilor proprietari ; 

În  temeiul  prevederilor art.45  alin.1. art.81.  alin.2.  lit.(n)  și alin.4  din  Legea  nr.215/2001 

privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă calcului valorii chiriei linare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, în 

cazul titularilor de contract din  blocurile  Z.I.1 și  Z.l.2, Șos. Vitan - Bârzești  nr. 20 care au vârsta de 

până în 35 de ani și de peste 35 de ani, conform anexelor 1,2, și 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2.Secretarul  Sectorului   4,  Direcția  Administrativă, Patrimoniu și Logistică  și Serviciul 

Tehnic Consiliul   Local  și Documente Electorale     vor  aduce  Ia îndeplinire  prevederile   prezentei, 

conform competențelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 68/29.09.2016  
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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 durata contractelor de închiriere   pentru  chiriașii blocului ZI2 , 

din Șos. Vitan-Bârzești nr. 20 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

Având în vedere referatul  de specialitate  al Direcției Administrative,  Patrimoniu și Logistică 

nr.P.13.3/771/24.08.2016 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

Luând  act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 art.81, alin.2, lit.(n) și alin.4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Durata contractelor de închiriere  privind suprafețele locative cu destinație de locuințe din 

proprietatea statului administrate de Consiliul Local Sector 4. situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20 

pentru care a operat tacita  relocațiune  în condițiile prevăzute  Ia art. 1810 din Legea  nr.287/2009,  

privind Codul  civil, republicată, cu modificările ulterioare, este de 1 an de Ia data intrării în vigoare a 

prezentei Hotărâri de Consiliu. 

 

Art.2  Secretarul  Sectorului 4, Direcția Administrativă, Patrimoniu și Logistică și Serviciul 

Tehnic  Consiliul  Local și Documente  Electorale vor  aduce  Ia îndeplinire  prevederile  prezentei, 

conform competențelor. 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.69/29.09.2016 
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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 responsabilitățile care revin persoanelor  fizice și juridice pentru asigurarea  unui climat 

de ordine, curățenie și disciplină a parcurilor și locurilor de joacă situate în Sectorul 4 

 

Consiliul local al Sectorului 4 București: 

- văzând expunerea de motive a Primarului  Sectorului  4 și Raportul  de specialitate al Direcției 

Generale  de Poliție Locală Sector 4 nr. 18528/21.09.2016; 

- luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4: 

- conform Hotărârii  Consiliului Local  Sector  4 nr. 22/2007 privind  aprobarea  Normelor  referitoare 

la obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice  pentru  menținerea  unui 

mediu de viață sănătos ; 

- în  conforrnitate  cu  prevederile   O.G.  nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- potrivit  O.G. nr. 99/2000 privind  comercializarea produselor și serviciilor de piață,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- luând în considerare prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

cu modificările ulterioare: 

- în baza dispozițiilor Legii nr. 101/2006, privind serviciul  de salubrizare a localităților ; 

- având în  vedere prevederile Legii poliției locale  nr. 155/2010,  republicată, cu  modificările și 

completările ulterioare; 

- în temeiul  art. 45. alin. (1).  art. 81, alin. (2), lit. j, 1. m și alin. (4), precum și art. 115 alin. (1) lit.b) din 

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

ulterioare 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.  Începând  cu data  intrării în vigoare a prezentei, se interzice cu desăvârșire existența 

coșurilor de fum, aparținând  unităților  alimentare/agenților economici care își desfășoară activitatea  

la mai  puțin de  100  m faţă  de  parcurile  și locurile  de  joacă  situate  pe raza administrativ-

teritorială  a Sectorului 4. 

Art.  2.  Începând   cu  data   prezentei,  se interzice cu desăvârșire  comercializarea  tuturor 

băuturilor alcoolice, Ia o distanță  mai mică de 100 de metri în jurul parcurilor  și a locurilor  de joacă 

situate  pe raza administrativă a Sectorului  4, de către unitățile de comerț. 

Art. 3. Programul  de funcționare al agenților  economici  Ia care face referire prezenta  

hotărâre  este de Ia ora 8,00 până Ia ora 22.00. 

Art. 4. Începând  cu data  intrării în vigoare  a prezentei,  toți cetățenii  au obligația  de a păstra 

curățenia în toate parcurile și locurile de joacă pentru copii și în alte locuri situate pe domeniul public 
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în Sectorul 4 unde este amplasat mobilier  urban  sau altele  asemenea, fiind strict interzisă 

aruncarea  gunoiului  de  orice  fel, de obiecte, hârtii,  ambalaje, doze,  pahare  de  unică  folosință, 

ziare,  pachete goale  de  țigări,  mucuri  de  țigară, sticle,  pet-uri,  resturi  alimentare  și 

nealimentare,consumul de semințe, precum și orice alte de deșeuri  pe domeniul  public. 

 Art. 5. Încălcarea prevederilor de Ia art. 1 constituie  contravenție și se sancționează cu 

amendă de Ia de  Ia 500 Ia 1500 lei. Contravenientul poate  achita,  în tennen de 48 de ore de  Ia 

încheierea procesului  verbal ori, după caz, de Ia data comunicării acestuia, jumătate din minimul 

amenzii. 

Art. 6. Nerespectarea prevederilor de  Ia art. 2 constituie contravenție și se sancţionează de 

către polițiștii locali din cadrul Direcției  Generală  de  Poliție Locală  Sector  4, de  către  ofițerii și 

subofițerii  Poliției Române și ai Jandarmeriei, cu amendă de Ia 1000 Ia 3000 de lei. 

Art. 7. (1) Încălcarca prevederilor de Ia art. 3 constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă  de  Ia de  Ia 500  Ia 1500  lei.  Contravenientul poate  achita,  în  termen  de  48  de ore  de  

Ia încheierea  procesului  verbal  ori,  după  caz,  de  Ia data  comunicării  acestuia,  jumătate  din  

minimul amenzii. 

(2)  Constatarea  și  sancționarea contravențiilor prevăzute Ia art. 3 se fac de  către  Direcția 

Generală  de Poliție Locală Sector 4 și de către Poliția Română. 

Art. 8. Primarul  Sectorului  4, Secretarul  Sectorului  4, împreună  cu  Direcția  Generală  de 

Poliție Locală Sector 4 și cu  celelalte servicii de specialitate din aparatul  propriu  al  Primarului 

Sectorului  4, vor duce Ia îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform  competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr. 70/29.09.2016 
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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. 382/26.09.2016 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.3875/30.05.2016  privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației ”Garmy Kids” 

din  municipiul  București pentru  unitatea de învățământ  preuniversitar particular Grădinița” Garmy 

Kids” cu sediul  în  municipiul  București, pentru  nivelul  de învățământ ”preșcolar”, limba de predare 

”română”,·program normal  și program  ”prelungit”; 

Ținând cont de Avizul conform al Inspectoratului școlar al Municipiului București 

nr.19737/14.09.2016,  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 administrația publică Iocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1  - Se  aprobă  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, în sensul că: Grădinița ”Garmy Kids” din 

str.Vitan -Bârzești nr.7D-7E, corp B, etaj 2, ap.7, sector 4, București se va regăsi în aceasta anexa  Ia 

poziția 94. 

 Art.2 - Prevederile prezentei vor fi aduse Ia îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București precum și de unitatea nominalizată la art. 1, conform 

competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 71/29.09.2016 
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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 reactualizării lndicatorilor telmico-economici pentru obiectivul de investiții 

Lucrări de Extindere și Modernizare Școala  Gimnazială  nr. 308 (pentru fosta Grădiniță nr. 

 28), cu sediul în  Șoseaua Giurgiului nr. 247 derulat de Direcția  Învățământ și Tineret  Sector 4 

 
 

Consiliul  Local al Sectorului 4; 
 

Având în vedere Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București. 

Ținând seama de referatul de specialitate al DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI TINERET sector 4 

nr. 944/23.09.2016. 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice 

Locale. 

În temeiul prevederilor  cuprinse Ia art. 45 alin.(1)  și art. 81 alin.(4). din Legea nr.215/2001 

privind administrația publică Iocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

Lucrări de Extindere și  Modernizare Școala Gimnazială nr. 308 (pentru fosta Grădiniță nr. 28 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Secretarul Sectorului , Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 și Direcția Economică vor 

aduce Ia îndeplinirea  prevederilor prezentei, conform competențelor. 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr.72/29.09.2016 
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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 acordului de parteneriat cu Asociația Initiativa Ecologistă  Europeană, 

pentru  susținerea proiectului "Academia Responsabilității" 

 
 

Consiliul Local al sectorului 4; 

Având în vedere  referatul de  specialitate  al  Direcției  Juridice, Serviciul  Avizare Legalitate 

Acte, nr S.2.2./685/20.09.2016: 

Luând  în  considerare  Expunerea  de  motive a  Primarului  Sectorului  4  al  Municipiului 

București; 

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1  și art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 
HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se  aprobă  încheierea  acordului  de  parteneriat  cu  Asociația  lnițiativa Europeană, 

pentru susținerea proiectului ”Academia Responsabilității”, derulat în perioada octombrie 2016 - iunie 

2017, în instituțiile de învățământ din Sectorul 4, conform Anexei 1. 

Art.2. Se deleagă Primarul  Sectorului 4 să semneze  acordul  de  parteneriat  cu Asociația 

Inițiativa Ecologistă Europeană. 

Art. 3. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București și serviciile de specialitate vor duce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

 
  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.73/29.09.2016 
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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 Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de  

organizare și funcționare ale Direcției  Piete și Gestionare Activități  Comerciale 

Sector  4 

Consiliul  Local al Sectorului 4, 
 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4: 

Având  în  vedere  Raportul  de  specialitate  al  Direcției  Piețe și Gestionare  Activități 

Comerciale Sector 4 ; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

În conformitate cu  prevederile dispozițiilor art. 45 alin.(1)  și ale art. 81 alin.(2). lit. e) din Legea 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art1   Se aprobă  Organigrama Direcției  Piețe și Gestionare  Activități Comerciale Sector 4,  

conform Anexei nr.1  Ia prezenta hotărâre ; 

Art.2   Se aprobă  Statul de Funcții al Direcției  Piețe și Gestionare  Activități Comerciale Sector 

4, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre ; 

Art.3  Se  aprobă Regulamentul  de  Organizare  și Funcționare  al  Direcției  Piețe și 

Gestionare  Activități  conform Anexei nr.3 Ia prezenta hotărâre ; 

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

Art. 5 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 18/29.07.2016 se abrogă. 

Art.6   Secretarul Sectorului 4 și Direcția  Piețe și Gestionare  Activități Comerciale Sector 4  

vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale;  
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.74/29.09.2016 
 

 

*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 aprobarea  Caietului de sarcini, a tarifelor/prețurilor pentru serviciile operațiuni 

suplimentare negociate și a actului adițional Ia contractul  nr.12669/15.03.2016 încheiat cu  

SC Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA, pentru activități de amenajare, întreținere  

și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor  publice, a terenurilor de sport, a 

locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

Având în vedere Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

precum și Raportul de specialitate nr. P12.4381/26.09.2016, întocmit de Direcția Gospodărire Locală; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

Ținând seama de Art.41. (3) și Art. 24. (1) din contractul de delegare a gestiunii 

nr.12669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și SC Amenajarea Domeniului 

Public și Privat 4 SA; 

 

În temeiul; 

Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului 4  nr. 31/11.02.2016 privind aprobarea studiului  de 

oportunitate în  vederea alegerii formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public 

și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și 

grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 

al Municipiului București; 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, a 

Caietului de sarcini și a Contractului nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de 

administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare 

a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a 

locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București; 

Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului 4 nr.48/29.02.2016 privind aprobarea 

tarifelor/prețurilor negociate cu SC Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA pentru activitățile de 

amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor  verzi, a  parcurilor și grădinilor  publice, a 

terenurilor  de sport, a  locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului 

București; 

Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului 4  nr.13/29.01.2016 privind luarea în administrare a 

terenurilor  - curților  (terenuri  de sport joacă, alei și spații verzi) cu excepția terenurilor de sub clădiri, 

aferente unităților de învățământ  preuniversitar  și special de stat de pe raza Sectorului 4 al 

Municipiului București; 
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Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.151/2001  privind trecerea unităților de 

învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6; 

Hotărârii de Guvern nr.955/2004, privind aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a 

Ordonanței de Guvern nr.71/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanței  de  Guvern  nr.71/2002,  privind  organizarea  și funcționarea  serviciilor  publice  

de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2000, cu 

modificările  și completările ulterioare ; 

Ordonanței de Guvern  nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 515/2002;                                                                                                    

Legii nr. 51/2006,  privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

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

localităților, republicată; 

Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Art.45 alin. (2),  art. 81 alin. (2)  lit. f) din Legea nr.215/2001  privind  administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de administrare a domeniului public și privat 

pentru operațiunile suplimentare de amenajare,  întreținere și înfrumusețare  a  zonelor  verzi, a  

parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și Iocurilor de joacă din 

Sectorul 4 al Municipiului București, conform  anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

Art.2  Se aprobă tarife/prețuri servicii/operațiuni suplimentare negociate cu SC  Amenajarea 

Domeniului Public și Privat 4 SA pentru operațiunile suplimentare de amenajare, întreținere și 

înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilori  și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de 

agrement și a locurilor de joacă de pe domeniul public și privat din Sectorul 4 al Municipiului 

București, potrivit anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art.3  Se aprobă actul adițional la contractul nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii 

serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere 

înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de 

agrement și a Iocurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiul București, prevăzut în anexa 3, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

Art.4  Se mandatează Primarul Sectorului 4 să semneze actul adițional la contractul 

nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat 
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pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor 

publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al 

Municipiului  București; 

 

Art.5  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția 

Gospodărire  Locală, Direcția  Economică și  Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare din 

cadrul aparatului  de specialitate  al Prirnarului Sectorului  4, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, 

prin grija Secretarului Sectorului   4,  de   Serviciul  Tehnic  Consiliul  Local și Documente  Electorale,  

conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.75/29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 

privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce 

revine proprietarilor I asociațiilor de proprietari pentru  reabilitarea termică, precum și 

mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului București în 

legatură  cu lucrările de reabilitare  termică cofinanțate prin programul  multianual  pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 

 
Având în vedere: 

 

 Referatul nr. P.9.3/321123.09.2016 al Directiei de lnvestiţii şi Achiziţii Publice; 

 Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Văzând  prevederile din  Ghidul  solicitantului  - Programul  Operațional  Regional  

2014-2020,  Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri 

Rezidențiale; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data de 27.03.2014 privind aprobarea 

programului multianual de reabilitare  termică a blocurilor  de locuințe  din Sectorul 4 al 

Municipiului București în perioada 2014-2020. 

 O.U.G. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile  Legii nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, și 

ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Conform  prevederilor art. 81 alin. 4 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

ART. I. Articolul  I, articolul 4 și articolul 8 din Hotărârea  Consiliului  Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 

privind  aprobarea   finanțării  din  bugetul  local  a  cheltuielilor   aferente  cotei  de  contribuție  ce  

revine proprietarilor I asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de 

recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările 

de reabilitare termică cofinanțate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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,,Art.  1. Se  aprobă  finanțarea  din  bugetul  local a  cheltuielilor  aferente  cotei  de contribuție ce 

revine proprietarilor/Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 20% din valoarea activităților/lucrărilor 

de investiție  pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe așa cum sunt acestea 

prevăzute la art. 4 din OUG nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, în 

cuantum de 25% din valoarea activităților/lucrărilor de investiție  pentru creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe cofinanțate prin Programul Operațional regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 3 – Sprijinirea tranzației către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării  inteligente a energiei și a  utilizării 

energiei din surse regenerabile  în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.'' 

,,Art. 4.Cheltuielile aferente activităților/lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței 

energetice a spațiilor comerciale, inclusiv a apartamentelor cu altă destinație decât cea de locuință 

sau a apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii 

sociale de firme,  care nu desfășoară activitate economică) sau a apartamentelor aflate în 

proprietatea persoanelor juridice, a unității administrativ  teritoriale sau a autorităților și instituțiilor 

publice vor fi suportate integral (100%) de către proprietarii acestora.” 

,,Art. 8. (1) Prin excepţie de Ia prevederile art. 1, în baza prevederilor OUG nr. 18/2009 cu 

rnodificările și completările ulterioare, sumele avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru 

asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari sunt considerate 

cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari persoane 

fizice: 

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere; 

b) persoane singure/familii care,îin ultimele 3 Iuni anterioare efectuării anchetei sociale de către 

autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană 

singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie; 

c) veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora ; 

d)   pensionari,   indiferent   de   statutul   acestora,   ale   căror   venituri   medii   nete  lunare pe  

persoană singură/membru de familie  sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

(2)  Pentru  proiectele  cofinanțate  prin  Programul  Operațional  Regional  2014-2020,  Axa  

Prioritară Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței  energetice, a gestionării  inteligente  a energiei și a utilizării energiei  din 

surse regenerabile în infrastructurile  publice,  inclusiv  în clădirile  publice și în  sectorul  locuințelor,  

Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, cheltuielile de natură socială pentru categoriile de pesoane 

menționate la alin. 1 de mai sus nu vor putea depăși 21,5%  din valoarea cheltuielilor  ce revin 

respectivilor proprietari, proporțional cu cota parte indiviză de proprietate. 

(3) Sumele destinate finanțării cheltuielilor menționate Ia Art. 8 alin. 1 și 2 rnajorează cota de 

contribuție ce revine bugetului local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în 

bugetele locale.'' 



202 

 

ART. II. După articolul 9 se introduc trei noi articole, astfel: articolul 10. articolul 11 și articolul 12, care 

vor avea urrnătorul cuprins: 

"Art.10.  Continuarea   proiectelor   privind  lucrările  de  reabilitare  termică  cofinanțate  prin 

programul multianual pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului 

București, deja începute  în  baza  H.C.L.S.4  nr. 90/30.06.2014,  cu  fonduri  obținute  în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei, a utilizării energiei din surse regenerabile în  infrastructurile  publice,  inclusiv  

în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale." 

"Art.11. Asociațiile de proprietari ale căror proiecte de reabilitare terrnică a blocurilor de locuințe au 

fost începute în baza H.C.L.S.4  nr. 90/30.06.2014 vor lua toate măsurile și vor depune  la Consiliul 

Local al Sectorului 4 toate documentele necesare, atașate în Anexele 1 - 4 Ia prezenta, astfel încât 

aceste proiecte să poată continua cu posibilitatea obținerii de către Consiliul Local al Sectorului 4 de 

fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programului Operațional  Regional 2014 - 2020, Axa 

Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții 3.1  - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.       

''Art.12. Prevederile prezentei hotărâri se aplică exclusiv proiectelor deja începute și în baza H.C.L.S. 

4 nr. 90/30.06.2014."                                                                                                                     

 

Art.III. Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi duse  Ia îndeplinire  de  Primarul  Sectorului  4. 

Secretarul Sectorului  4, Direcția Investiții Achiziții Publice și Dezvoltare, Direcția Generală  de 

Impozite și Taxe Locale Sector 4 conform competențelor legale.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.76/29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea  Hătărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014  

pentru  aprobarea normelor  metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 

privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine 

proprietarilorIasociațiilor de proprietari pentru  reabilitarea termică, precum și mecanismul de 

recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările 

de reabilitare termică  cofinanțate prin programul  multianual  pentru  reabilitarea  termică a 

blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 

 

Având în vedere: 

 

 Referatul nr. P.9.3/322/23.09.2016 al Direcției de lnvestiții și Achiziții Publice; 

 Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Văzând  prevederile din  Ghidul  solicitantului  - Programul  Operațional  Regional  2014-2020,  

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data de 27.03.2014 privind aprobarea programului 

multianual de reabilitare  termică a blocurilor  de locuințe  din Sectorul 4 al Municipiului București în 

perioada 2014-2020. 

 O.U.G. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile  Legii nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, și ale Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Conform  prevederilor art. 81 alin. 4 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I. Dispozițiile  Hotărârii Consiliului  Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014  pentru aprobarea normelor 

metodologice  ale Hotărârii  de Consiliu  Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 privind aprobarea finanțării 

din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilorIasociațiilor de 

proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de 
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către Sectorul 4 al Municipiului București în legatură cu lucrările de reabilitare termică cofinanțate prin 

programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului 

București, se modifică și vor avea următorul cuprins:                                                                                                     

1. Anexa nr. 6  se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.                                                       

2. Anexa nr. 13  se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

3. Anexa nr. 14 se înlocuiește cu Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. II. După anexa nr. 16 se adaugă trei anexe noi, după cum urmează: 

1. Anexa nr. 17, care este anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

2. Anexa nr. 18, care este anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

3. Anexa nr. 19, care este anexa nr. 6 la prezenta hotărâre. 

Art. III. Prevederile prezentei hotărâri se aplică exclusiv proiectelor deja începute în baza H.C.L.S. 4 

nr. 90/30.06.2014. 

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

Art. V. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții publice și Dezvoltare, Direcția Generală de Impozite și Taxe 

Locale Sector 4 conform competențelor legale.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 77/29.09.2016 
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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 

 

H O T Ă R Â R E  

privind  aprobarea  achiziționării de către autoritățile locale  

de Ia nivelul  Sectorului 4 de servicii  consultanță, asistență   și/sau de  

reprezentare juridică în cauze  civile  privind  construcții, patrimoniu  

imobiliar, urbanism, monumente istorice și Legea nr. 550/2002 privind  

vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată  a statului și celor de 

 prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor   județene sau  a consiliilor  

locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local,  

cu  modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul   Local al Sectorului 4; 

 

Văzând Inițiativa nr. 389/29.09.2016 a grupului de consilieri locali; 

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Juridice nr. S.2.1/2073/28.09.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(2), lit. b)  din  Ordonanța  de Urgență a Guvernului  nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei   financiare  și 

de modificare și completare a unor acte  normative, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de dispozițiile art. 29 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice; 

Conform   prevederilor   Legii     nr.  24/2000   privind   normele de  tehnică legislativă pentru  

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

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; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1  Se  aprobă  achiziționarea  de către autoritățile locale de Ia nivelul Sectorului 4 al  

municipiului București de servicii consultanță,  asistență  și/sau de reprezentare juridică, atât în litigii  

viitoare, cât  și în litigii  aflate deja  în curs de judecată,  în  cauze civile privind construcții,  patrimoniu  

imobiliar,  urbanism monumente  istorice și Legea nr. 550/2002  privind vânzarea  spațiilor comerciale 

proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județeene 

sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 2  Se mandatează Primarul sectorului  4 să semneze, în condițiile legii, contractul de  

servicii menționate Ia art.1 al prezentei hotărâri și să negocieze onorariile aferente acestor contracte ; 
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Art.  3  Prevederile prezentei hotărâri vor  fi aduse Ia îndeplinire de Primarul Sectorului  4, 

Direcția Juridică, Direcția Economică și Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare și va fi 

difuzată prin grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul  Tehnic Consiliul Local Documente 

Electorale,  conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 78/29.09.2016 
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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  respingerea 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 LOCALAL 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 și  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 : 

  

Articol  unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe 

un teren situat în Șoseaua Berceni nr. 104P, Sector  4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 79/29.09.2016 
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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  respingerea Planului  Urbanistic de Detaliu,  pentru  Locaș de Cult, clădire anexă și 

parcare, pe terenul  proprietate particulară în suprafață  de 452,00 mp, aparținând Parohiei 

Înalțarea 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 și  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: 

 

Articol  unic Nu 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 80/29.09.2016 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu , pentru imobile locuințe colective  

S+P+4E, pe  terenul proprietate particulară în suprafaţă de 10695,00 mp ( Lotul 1) și 704,00 mp 

(Lotul 2), aparținînd SC BERSER SA, situat în Drumul Binelui nr. FN, Sector 4 București 

 

CONSILIUL LOCALAL 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 și  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: 

 

Articol  unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuințe colective 

S+P+4E, pe un teren situat în Drumul Binelui nr. F.N. Sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 81/29.09.2016 



210 

 

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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu , pentru imobil locuințe colective S+P+4E, și 

spații comerciale la parter,  pe terenul proprietate particulară în supraafață de 2612,00 mp, 

aparținînd 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 și  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: 

 

Articol  unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective 

S+P+4E și spații comerciale la parter, pe un teren situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 

4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 82/29.09.2016 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4E, și 

spații comerciale la 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 și  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: 

 

Articol  unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective 

S+P+4E și spații comerciale la parter, pe un teren situat în Drumul Binelui nr. 222-226, lot 1, Sector 

4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.09.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 83/29.09.2016  
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pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri, pe un teren în suprafaţă de 21.868 m.p., proprietate privată persoană 

juridică………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

268 

HOTĂRÂREA Nr.209/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 405”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 3.152 m.p., 

proprietate privată persoană fizică………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

270 

HOTĂRÂREA Nr.210/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 20”, Sector 6, pentru 

construire cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 429 m.p., proprietate privată persoană fizică…. 

 

272 

HOTĂRÂREA Nr.211/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lucăceşti nr. 48”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 577 m.p., proprietate privată persoană 

juridică……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

274 

HOTĂRÂREA Nr.212/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 98A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 714 m.p., proprietate privată persoane 

fizice…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA Nr.213/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Mirodeniei nr. 5”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 403 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

278 

HOTĂRÂREA Nr.214/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 199”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective cu servicii şi comerţ la parter şi staţie carburanţi pe un teren în 

suprafaţă de 10.030 m.p., proprietate privată persoană fizică................................................................................................ 

 

 

280 

HOTĂRÂREA Nr.215/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 37A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 887 m.p., proprietate privată persoană 

fizică............................................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr.216/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 59, lot 2”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.400 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

284 

HOTĂRÂREA Nr.217/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 117A”, Sector 

6, pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 14.999 m.p., proprietate privată persoană 

juridică……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

286 

HOTĂRÂREA Nr.218/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 155”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi comerţ la parter pe un teren în suprafaţă de 2.486,47 m.p., 

proprietate privată persoană fizică………………………………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA Nr.219/29.09.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 210-220”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi bibliotecă, modificări interioare şi supraetajare corpuri C1, C2, C3 şi 

schimbare de destinaţie corp C1 pe un teren în suprafaţă de 9.620 m.p., proprietate privată persoană 

juridică……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de 

contribuţie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  

Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru  

reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul 

Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu  

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 

 gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri  

Rezidenţiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

 Văzând prevederile din Ghidul solicitantului - Programul Operaţional Regional 2014-2020, 

Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 158 din 25.08.2016 privind aprobarea 

criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în Programul 

local multianual de reabilitare termică; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi c) şi ale art. 81 alin. (4) 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 finanţarea din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de 

contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 20% din valoarea 

activităţilor/lucrărilor de investiţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aşa 

cum sunt acestea prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare 
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şi, respectiv, în cuantum de 25%, din valoarea activităţilor/lucrărilor de investiţie pentru creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cofinanţate prin Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale. 

 Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente lucrărilor de 

intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

18/2009 cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate anual cu această 

destinaţie în bugetul local, pentru blocurile de locuinţe. 

 Art. 3. Sumele avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru 

asigurarea cotei din valoarea activităţilor/lucrărilor de investiţie pentru creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari se 

recuperează din fondul de reparaţii conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 sau prin taxa de 

reabilitare termică stabilită prin prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor de apartamente, în 

vederea recuperării sumelor avansate de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari în 

conformitate cu prevederile de mai sus. 

 Art. 5. Cheltuielile aferente activităţilor/lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei 

energetice a spaţiilor comerciale, inclusiv a apartamentelor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 

sau a apartamentelor cu destinaţie de locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la Oficiul Naţional 

al Registrului Comerţului ca sedii sociale de firme, care nu desfăşoară activitate economică sau a 

apartamentelor aflate în proprietatea persoanelor juridice, a unităţii administrativ teritoriale sau a 

autorităţilor şi instituţiilor publice) vor fi suportate integral (100%) de către proprietarii acestora. 

 Art. 6. Taxa de reabilitare termică va fi achitată în termen de 10 ani, cu începere din data de 1 

a celei de a 2-a luni următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de 

reabilitare. Plata aferentă fiecărui an, se face în 2 rate egale, adică la 31 martie, respectiv 30 

septembrie a fiecărui an fiscal. Pentru primul an, în cazul în care taxa de reabilitare este instituită 

ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga sumă aferentă anului fiscal respectiv, la următorul 

termen de plată. 

 Art. 7. Pe baza datelor transmise de către direcţia de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6, va fi stabilit cuantumul taxei de reabilitare pentru fiecare 

apartament, în mod proporţional cu cota parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei 

proprietăţi individuale prin raportarea la valoarea finală a lucrărilor de intervenţie/a activităţilor pentru 

creşterea performanţei energetice. Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 va proceda la 

impunerea taxei de reabilitare termică. 

 Art. 8. (1) Urmărirea şi executarea silită a taxei de reabilitare termică, vor fi făcute în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
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 (2) Neachitarea taxei de reabilitare termică la termenele stabilite la art. 6 va genera calculul 

majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală pentru obligaţiile fiscale 

datorate bugetelor locale, până la data plăţii integrale a debitului. 

 Art. 9. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, în baza prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 cu 

modificările şi completările ulterioare, sumele avansate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti pentru 

asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari sunt considerate 

cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari persoane 

fizice:  

a) Persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; 

b) Veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; 

c) Pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană 

singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. 

 (2) Pentru proiectele cofinanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale, cheltuielile de natură socială pentru categoriile de persoane 

menţionate la alin. (1) de mai sus nu vor putea depăşi 21,5% din valoarea cheltuielilor ce revin 

respectivilor proprietari, proporţional cu cota parte indiviză de proprietate. 

 (3) Sumele destinate finanţării cheltuielilor menţionate la alin. (1) şi (2) majorează cota de 

contribuţie ce revine bugetului local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetele locale.   

 Art. 10. Sumele avansate în condiţiile legii de către Consiliul Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de 

proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe, nerecuperate la data 

înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar. 

 Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor Consiliului Local 

Sector 6 nr. 43/2011, nr. 44/2011, nr. 125/2011 şi nr. 167/2011, precum şi orice dispoziţii contrare, îşi 

încetează aplicabilitatea.  

 Art. 12. (1) Se aprobă Anexa privind fluxul de activităţi specifice de implementare a proiectelor 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, inclusiv activităţi specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1. 

 (2) Aparatul propriu de specialitate al Primarului Sectorului 6 va elabora şi aproba documentele 

specifice pentru implementarea şi aducerea la îndeplinire a activităţilor prevăzute în Anexa la 

prezenta hotărâre.  

 Art. 13. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii, Direcţia Economică şi Direcţia de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competentelor. 
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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. 182 

Data:08.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de consilier local 

al domnului Gheorghe Iulian 

 

 Luând în considerare demisia domnului Gheorghe Iulian, înregistrată la Biroul Asistenţă 

Tehnică a Consiliului Local sub nr. 559/26.08.2016;  

 Ţinând cont de Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 6 al domnului Gheorghe Iulian prin demisie. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Gheorghe Iulian. 

 Art. 3. 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. 183 

Data: 08.09.2016 
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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 validarea domnului Coşcodaru Iulian - Mihai în funcţia de consilier local 

 

 Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea 

mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iulian din cadrul Consiliului Local Sector 6 şi se 

declară vacant locul de consilier local al acestuia, precum şi de procesul - verbal al Comisiei de 

validare a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare opţiunea domnului Coşcodaru Iulian - Mihai şi confirmarea calităţii 

acestuia de membru al Partidului Social Democrat, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa 

înregistrată sub nr. 595/05.09.2016; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Coşcodaru Iulian - Mihai candidat 

pe lista Alianţei Electorale P.S.D.+U.N.P.R. la alegerile locale din iunie 2016, pe locul rămas vacant, 

ca urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iulian. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 184 

Data: 08.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Anexa 1 Secţiunea 3 - privind 

Comisiile de specialitate din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Coşcodaru Iulian-Mihai;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. (1) Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind 

numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se 

înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (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. 185 

Data: 08.09.2016 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular 

şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul 

de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, H.C.L. Sector 6 nr. 141 din data de 24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor locali Sector 6, având în vedere demisia d-lui Gheorghe Iulian din data de 

26.08.2016 înregistrată la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local al Sectorului 6 cu nr. 559 din 

data de 26.08.2016, demisia d-lui Tănăsuică Ion din data de 15.07.2016 înregistrată cu nr. 465 din 

data de 15.07.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 179 din data de 25.08.2016 privind încetarea mandatului de 

consilier local al d-lui Tănăsuică Ion şi H.C.L. Sector 6 nr. 180 din data de 25.08.2016 privind 

validarea d-lui Gheorghe Ciontu în funcţia de consilier local, adresa Directorului Casei Corpului 

Didactic a Municipiului Bucureşti dl Prof. Vrînceanu Gabriel cu nr. 1074 din data de 29.08.2016 

înregistrată la sediul Administraţiei şcolilor Sector 6 cu nr. 7728 din data de 29.08.2016, adresă 

privind desemnarea unui membru în consiliul de administraţie; 

 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

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

Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administraţie 

al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

151 din data de 14.07.2016, privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, 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. 186 

Data: 08.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


225 

 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat, 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6 şi H.C.L. Sector 6 nr. 141 din data de 24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor locali Sector 6, având în vedere demisia d-lui Gheorghe Iulian din data de 

26.08.2016 înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local al Sectorului 6 cu nr. 559 din 

data de 26.08.2016, demisia  d-lui Tănăsuică Ion din data de 15.07.2016 înregistrată cu nr. 465 din 

data de 15.07.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 179 din data de 25.08.2016 privind încetarea mandatului de 

consilier local al d-lui Tănăsuică Ion şi H.C.L. Sector 6 nr. 180 din data de 25.08.2016 privind 

validarea d-lui Gheorghe Ciontu în funcţia de consilier local; 

 Având în vedere art. 11 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în comisiile de evaluare şi 

asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, respectiv în 

unităţile particulare şi confesionale din Sectorul 6, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 ce vor 

constitui parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

163 din data de 25.08.2016 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat, particular şi 

confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 187 

Data: 08.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 desființării Centrului multifuncțional de sănătate „Sfântul Nectarie”-  

unitate socio-medicală cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale  

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 72/30.04.2015 privind aprobarea demarării procedurii de înființare a Centrului 

de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Avizul nr. D/21716/02.11.2015 al Direcției Management și Structuri Sanitare din cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04.2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliulului Local Sector 6, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului   Sector 6 să înființeze Centrul de 

sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Avizul nr. D/18478/26.09.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) și 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: 

 



228 

 

 Art. 1. Se aprobă desființarea Centrului multifuncțional de sănătate „Sfântul Nectarie”- unitate 

socio-medicală cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 6. 

 Art. 2. Contractele de muncă ale personalului ce își desfășoară activitatea în cadrul Centrului 

multifuncțional de sănătate „Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală cu personalitate juridică aflată 

în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor înceta în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Municii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art. 3. Patrimoniul Centrului multifuncțional de sănătate „Sfântul Nectarie”- unitate socio-

medicală cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6 se preia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

 Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

79/16.05.2013 privind transformarea Complexului socio-medical „Sfântul Nectarie” în Centrul 

multifuncțional de sănătate „Sfântul Nectarie” - unitate socio-medicală cu personalitate juridică aflată 

în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 188 

Data: 29.09.2016 
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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 înființării Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate 

sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;  

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 72/30.04.2015 privind aprobarea demarării procedurii de înființare a Centrului 

de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Avizul nr. D/21716/02.11.2015 al Direcției Management și Structuri Sanitare din cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04.2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de 

sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Avizul nr. D/18478/26.09.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. h) și n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate 

sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6. 

 (2) Se aprobă structura organizatorică a Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul 

Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Patrimoniul Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu 

personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 se va constitui în baza procesului de predare-primire încheiat între unitatea nou-

înființată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 189 

Data: 29.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 contractării unui împrumut în valoare de 12.658.805 lei, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare 

în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 

 

 Văzând Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției Generale de 

Investiții şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile: 

-  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei 

bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării 

proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 

precum și unele măsuri fiscal-bugetare;  

- Legii nr. 124/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele 

măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

- Ordinului nr. 532/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și 

derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării 

proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 

precum și unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acorda împrumutul și cele 

care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de 

reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale; 

http://lege5.ro/Gratuit/geydeojwgeya/ordonanta-de-urgenta-nr-8-2016-privind-unele-masuri-financiare-in-vederea-finalizarii-proiectelor-finantate-din-fondurile-uniunii-europene-aferente-perioadei-de-programare-2007-2013-precum-si-unele-ma?pid=&d=2016-09-26
http://lege5.ro/Gratuit/geydqobuhe/ordonanta-de-urgenta-nr-64-2007-privind-datoria-publica?pid=&d=2016-09-26
http://lege5.ro/Gratuit/geytimjxhe/legea-nr-109-2008-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-64-2007-privind-datoria-publica?pid=&d=2016-09-26
http://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=29476188&d=2016-09-26#p-29476188
http://lege5.ro/Gratuit/geydeojwgeya/ordonanta-de-urgenta-nr-8-2016-privind-unele-masuri-financiare-in-vederea-finalizarii-proiectelor-finantate-din-fondurile-uniunii-europene-aferente-perioadei-de-programare-2007-2013-precum-si-unele-ma?pid=&d=2016-09-26
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- Ordinului nr. 2158/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale conform art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri 

financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei 

de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se 

acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 532/2016; 

- Ordinului nr. 1865/1735/2016 pentru aprobarea listelor proiectelor finanțate prin Programul 

operațional regional 2007-2013 și Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care 

unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 7^1 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării 

proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 

precum și unele măsuri fiscal-bugetare și sumele aferente acestora; 

- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1)  lit. c) și 

alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri 

din privatizare în valoare de 12.658.805 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani. 

 Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finanțarea cheltuielilor 

necesare finalizării proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 - 

„Modernizarea arhitecturală și peisagistică a Parcului Drumul Taberei, sectorul 6, București” pentru 

care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului. 

 Art. 3. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral plata 

serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1. 

 Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 6 – Primăria Sector 6 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea împrumutului contractat/în valută de contract; 

c) gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 6; 

http://lege5.ro/Gratuit/geydmnjqgi/hotararea-nr-9-2007-privind-constituirea-componenta-si-functionarea-comisiei-de-autorizare-a-imprumuturilor-locale?pid=&d=2016-09-26
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529388&d=2016-09-26#p-32529388
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529400&d=2016-09-26#p-32529400
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529480&d=2016-09-26#p-32529480
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529588&d=2016-09-26#p-32529588
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529599&d=2016-09-26#p-32529599
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529926&d=2016-09-26#p-32529926
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529929&d=2016-09-26#p-32529929
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529933&d=2016-09-26#p-32529933
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=32529934&d=2016-09-26#p-32529934
http://lege5.ro/Gratuit/geydkmrrgezq/normele-metodologice-privind-mecanismul-de-acordare-si-derulare-a-imprumuturilor-acordate-unitatilor-subdiviziunilor-administrativ-teritoriale-conform-art-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-8-?pid=94034097&d=2016-09-26#p-94034097
http://lege5.ro/Gratuit/geydkmrrgezq/normele-metodologice-privind-mecanismul-de-acordare-si-derulare-a-imprumuturilor-acordate-unitatilor-subdiviziunilor-administrativ-teritoriale-conform-art-1-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-8-?pid=94034097&d=2016-09-26#p-94034097


233 

 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a împrumutului; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

 (3) Se mandatează Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să semneze, în numele şi 

pentru Sectorul 6 al Municipiului București contractul de împrumut intern, precum și orice alte 

modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări 

sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legatură cu încheierea și punerea în executare 

a contractului de împrumut din venituri din privatizare. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică și Direcția Generală de Investiții 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.190 

Data:29.09.2016 
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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 contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare  

de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani 

şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării  

cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice 

 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii şi al Direcţiei 

Economice şi Expunerea de  motive  a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (l ) lit. f) si g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotarârii 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 exercitiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile Hotărârii Guvernului 

României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

finanţărilor rambursabile locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 29, lit. f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

 Oferta indicativă transmisă de reprezentaţii Băncii Europene de Investiţii înregistrată sub nr. 

32675/18.08.2016; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru demararea unui nou program 

de eficienţă energetică privind reabilitarea termică atât a blocurilor de locuinţe, cât şi a clădirilor 

publice, printre care şcoli, gradiniţe, creşe, etc.; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4). lit b), ale art. 45. alin. (2). lit. b), art. 49, 

art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. 

(3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completarile ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă contractarea directă a unei/unor finanţari rambursabile externe de la Banca 

Europeană de Investiţii în valoare totală de până la 60.000.000 euro (sau echivalent în lei), în baza 

garanţiilor proprii, cu o maturitate de până la 22 ani, din care o perioadă de graţie de până la 4 ani 

pentru fiecare tranşă trasă din finanţările rambursabile (împrumuturile) contractate, precum şi termenii 

de referinţă ai acestor finanţări rambursabile externe (term sheet), comunicaţi de Banca Europeană 

de Investiţii, ataşaţi în copie după traducere certificată de un traducător autorizat conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Contractarea şi garantarea finanţării/finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face 

pentru finanţarea şi/sau cofinanţarea măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la 

blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti în perioada      2016 

– 2020. 

 Art. 3. Finanţarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotarâre va fi contractată de 

către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanţare) 

distincte, fără ca valoarea totală a finanţării contractate să depăşească 60.000.000 Euro. Valoarea 

fiecărui împrumut (contract de finanţare) distinct este stabilită la momentul negocierii şi încheierii 

respectivului împrumut (contract de finanţare) în conformitate şi cu autorizările primite din partea 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.  

 Art. 4. (1) Garantarea împrumuturilor (a fiecărui contract de finanţare) se face cu veniturile 

bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi/sau cu o garanţie asupra conturilor (bancare 

şi/sau de trezorerie) ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 

6 al Municipiului Bucureşti garantează fiecare dintre împrumuturi (fiecare contract de finanţare) este 

egal cu obligaţiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor şi costurilor 

(estimate) aferente împrumutului (contractului de finanţare) respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului 

României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei 

publice locale. 

 Art. 5. (1) Se împuterniceste (mandatează) primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să 

negocieze, pentru şi în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, termenii şi condiţiile finanţării 

externe rambursabile şi să semneze fiecare dintre împrumuturile (contractele de finanţare) ce 

formează această finanţare externă rambursabilă, orice alte acte, documente, notificări sau cereri a 

căror semnare poate deveni necesară în legatură cu încheierea şi punerea în executare a 

împrumuturilor (contractelor de finanţare) distincte şi a acordurilor de garantare aferente şi orice alte 

documente necesare împlementării cu succes a obiectivelor de investiţii publice locale. 

 (2) Se împuterniceşte (mandatează) primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să 

negocieze şi să semneze, pentru şi în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, acordurile de 

garantare distincte ce se vor semna în legatură cu fiecare dintre împrumuturile (contractele de 

finanţare) distincte, toate documentele necesare obţinerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru fiecare împrumut (contract de finanţare distinct) şi a acordului de 

garantare corespunzător şi derulării împrumuturilor (contractelor de finanţare) distincte ce formează 

finanţarea rambursabilă externă.  

 Art. 6. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 
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a)        serviciul anual al datoriei publice locale; 

b)        oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c)        alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1. 

 Art. 7. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 6 – Primăria Sector 6 

următoarele date: 

  a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări 

şi/sau completări ale acesteia; 

  b)  valoarea împrumutului contractat/în valută de contract; 

  c)  gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 6; 

  d)  durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei 

de rambursare a împrumutului; 

  e)  dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecarei finanţări rambursabile; 

  f)  plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

 Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică și Direcția Generală de Investiții 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.191 

 Data:29.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector  6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Administrației Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, 

Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, ale Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice precum şi de prevederile O.U.G. nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 

şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 224/17.10.2002 privind 

exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările 

de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercitiului bugetar, 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama, 

statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare și funcţionare ale aparatului 

propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local; 

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) 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 reorganizarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului 

de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare prevăzute în  Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3  

ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se împuterniceşte directorul Administraţiei Pieţelor Sector 6 ca, în funcţie de necesităţi, 

să efectueze modificări privind numărul de posturi din cadrul birourilor şi serviciilor, precum şi 

eventuale transformări şi recolerări de funcţii, dar numai în limita numărului total de funcţii aprobate 

prin prezenta hotărâre. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 17/2015. 

 Art. 4. (1) Administraţia Pieţelor Sector 6 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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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.192 

Data:29.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București 

a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 6/20.01.2005 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Sectorului 

6 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 114/24.09.2015 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 Prevederile art. 6 și art. 7 din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-

cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81, alin. (2) lit. j) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 (2) Se aprobă componența Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 6, după cum urmează: 

 - Președinte: Secretarul Sectorului 6; 

 - Membru: Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 - Membru: Directorul General Adjunct din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcția Protecție 

Socială; 

 - Membru: Directorul Executiv din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcția Protecție Socială - 

coordonator al Direcției Protecția Copilului; 

 - Membru: Directorul General Adjunct din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcția Economică; 

 - Membru: Personalul de conducere al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 - Membru: Consilier Local Sector 6 - Coșcodaru Iulian Mihai - propus de către Primarul 

Sectorului 6; 
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 - Membru: Consilier Local Sector 6 - Al Tawayah Angelica - propus de către Primarul Sectorului 

6; 

 - Membru: Consilier Local Sector 6 - Pușcaș Ionel - propus de către Primarul Sectorului 6; 

  (3) În situația în care Președintele Colegiului director nu-și poate exercita atribuțiile, acestea 

sunt exercitate de către Directorul general sau, după caz, de către Directorul general adjunct al 

D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

 Art. 2. (1) Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea 

Directorului general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

Directorului general, a Președintelui Colegiului director sau a unuia dintre Directorii generali adjuncți. 

 (2) Ședințele Colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul 

membrilor săi și a președintelui. 

 (3) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorității 

membrilor prezenți. 

 Art. 3. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului director se stabilesc prin regulamentul 

de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 Art. 4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

36/29.08.2012 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a 

constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.                     

  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.193 

Data:29.09.2016 
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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 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 raportul comisiei de specialitate nr. 5 a 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; 

- Prevederile art. 5 şi următoarele din H.G. nr. 1153/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială la 

nivelul Consiliului Local Sector 6 alcătuită din: 

 - Directorul General Adjunct - D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcţia Protecţie Socială; 

 - Directorul Executiv - D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcţia Protecţie Socială - coordonator al 

Direcţiei Protecţia Copilului; 

 -  Directorul General Adjunct  - D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcţia Economică; 

 -  Directorul Executiv -  Primăria Sectorului 6 - Direcţia Economică; 

 -  Consilier Local Sector 6 - Petcu Sorin - desemnat de Consiliul Local Sector 6; 

 -  Consilier Local Sector 6 - Sima Mihaela - desemnat de Consiliul Local Sector 6; 

 -  Consilier Local Sector 6 - Fășie Mariana Camelia - desemnat de Consiliul Local Sector 6; 
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 -  Consilier Local Sector 6 - Surulescu Aurelia - desemnat de Consiliul Local Sector 6. 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul 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. 

 Art. 3. Se aprobă Grila 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. 4. La intrarea în vigoare a  prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile 

H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială la nivelul Consiliului Local Sector 6, precum şi grila de 

evaluare ce cuprinde criteriile de evaluare şi punctajul aferent acestora pentru acordarea subvenţiei 

şi H.C.L. Sector 6 nr. 10/31.01.2012 pentru modificarea articolului 1 din H.C.L. Sector 6 nr. 

151/16.10.2008, H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013 cu privire la modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 

34/29.08.2012 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 cu privire la modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 

34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială la nivelul Consiliului Local Sector 6, precum  şi grila de evaluare ce cuprinde criteriile de 

evaluare şi punctajul aferent acestora pentru acordarea subvenţiei. 

 Art. 5. (1) Comisia de Evaluare şi Selecţionare a Asociaţiilor 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.194 

Data:29.09.2016 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare 

de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice dependente/semidependente 

și independente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016 

 

 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 și 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; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Anexei 1 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale; 

- Prevederile  art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 

pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Referatul înregistrat cu nr. D/14794/02.08.2016 privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a 

cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice 

dependente/semidependente și independente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice 

dependente/semidependente în cuantum de 3446 lei, respectiv pentru persoanele vârstnice 

independente în cunatum de 3349 lei, în anul 2016, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei pentru persoanele 

independente, iar pentru persoanele semidependente și dependente în cuantum de 1100 lei. 

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice 

datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare. 

 (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum 

de 1000 lei, respectiv 1100 lei, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite 

în cadrul căminelor, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 782 

lei. 

 Art. 3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice 

şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată 

constituie titlu executoriu. 

 Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3) (782 lei) se indexează prin Hotărâre de Guvern în 

funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.  

 Art. 5. La data aprobării prezentei se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 66/25.02.2016. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 195 

Data: 29.09.2016 

 

 

*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 consilierea vocaţională şi reinserţia socială a persoanelor care primesc  

beneficii de asistenţă socială din bugetul local al sectorului 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de:  

 - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - 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; 

 - Prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) lit. m), art. 5 alin. (7) şi art. 9 din Legea nr. 292/2011 a 

asistenţei sociale;  

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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: 
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 Art. 1. Persoanele rezidente în Sectorul 6 care au capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe 

piaţa muncii, pot primi beneficii de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6, în 

următoarele condiţii: 

 - se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 

vederea consilierii vocaţionale şi a reinserţiei sociale; 

 - fac dovada participării la evenimentele organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului în vederea reinserţiei sociale; 

 - efectuează activităţi în folosul comunităţii locale a Sectorului 6, activităţi care sunt coordonate 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 Art. 2. Hotărârile de acordare a beneficiilor de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local al 

Sectorului 6, respectiv H.C.L. Sector 6 nr. 56/25.02.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 52/25.02.2016, H.C.L. 

Sector 6 nr. 114/24.09.2015, H.C.L. Sector 6 nr. 65/25.02.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 183/2002, H.C.L. 

Sector 6 nr. 9/30.01.2014, H.C.L. Sector 6 nr. 64/25.02.2016, vor fi aplicate cu respectarea condiţiilor 

de la art. 1 din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Situaţia persoanelor rezidente în Sectorul 6 care primesc beneficii sociale începând cu o 

dată anterioară prezentei hotărâri, va fi reevaluată în termen de 3 luni, în conformitate cu Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.196 

Data:29.09.2016 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 

 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 raportul comisiei de specialitate nr. 5 a 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; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Prevederile art. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 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 temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă lista cu situațiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 

urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor de urgență prevăzute 

de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6                       

nr. 9/30.01.2014  privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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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. 197 

Data: 29.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 liniilor de subvenţionare prioritare din bugetul local, în anul 2017, 

pentru asociaţiile ş i  fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială precum şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile 

și fundaţiile pot solicita subvenţii din bugetul local 

 

 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 și 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Văzând referatul nr. A/25062/04.08.2016, al Direcţiei Protecţie Socială şi referatul                      

nr. C/8820/04.08.2016 al Direcţiei Protecţia Copilului, prin care se propun liniile prioritare de 

subvenţionare din bugetul local în anul 2017, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 

juridică care înfiinţează ş i administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi categoriile de 

cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii din bugetul local, în baza 

prevederilor Legii   nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi raportul 

de avizare al comisiilor de specialitate; 

 Conform art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru 

arobarea normelor metodologice a Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, din 

bugetul local al sectorului 6 se pot acorda subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite, acreditate şi 

licenţiate să acorde servicii sociale, potrivit legii; 

b) acordă de cel puţin 12 luni servicii de asistenţă socială într-un cadru organizat, denumit în 

continuare unitate 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: 
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 Art. 1. Se aprobă liniile de subvenţionare prioritare din bugetul local, pentru anul 2017, 

respectiv unităţile de asistenţă socială şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile 

române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pot 

solicita subvenţii din bugetul local, prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. Data limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017 este 

ultima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2016. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.198 

Data:29.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

București nr. 145/30.06.2016 

 

 Având în vedere Raportul Secretarului Sectorului 6 și Expunerea de motive prezentată de 

doamna Georgeta Mitran, consilier local Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ținând cont de art. 54 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completarile ulterioare, art. 15 alin. (2) din Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale ce constituie Anexa la O.G. nr. 35/2002, precum și de Nota la Anexa 2 

la Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale ce constituie Anexa la O.G. nr. 

35/2002; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Articol unic: (1) Punctul III din Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 București nr. 

145/30.06.2016 se modifică și va avea următorul cuprins: 

III. Comisia „Fonduri Europene, Comerț și Protecția Consumatorului, Turism și Relații 

Internaționale” 

1. Membru: Al Tawayah Angelica 

2. Membru: Bordei Niculaie 

3. Membru: Mitran Georgeta 

4. Membru: Petcu Sorin 

5. Membru: Ungureanu Marius Ionel 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.199 

Data:29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 155D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300,14 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 Ciorogârla nr. 155D”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24042/4/18 din 27.06.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 155D”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300,14 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.200 

Data:29.09.2016 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 121-125”, Sector 6, 

pentru construire trei imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 7.298 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Valea Doftanei nr. 121-125”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30824/5/11 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 Valea Doftanei nr. 121-125”, Sector 6, 

pentru construire trei imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.298 

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.201 

Data:29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 57”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 305 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Dreptăţii nr. 57”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21355/4/10 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 Dreptăţii nr. 57”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 305 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.202 

Data:29.09.2016 
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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 Economu Cezărescu nr. 23-25”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 848 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 Economu Cezărescu nr. 23-25”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31600/5/15 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 Economu Cezărescu nr. 23-25”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 848 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.203 

Data:29.09.2016 
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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 Fabricii nr. 55”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 7.836 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 Fabricii  nr. 55”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30910/12/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Fabricii nr. 55”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 7.836 m.p., proprietate 

privată persoană juridică . 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.204 

Data:29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 143G”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi garaj pe un teren în suprafaţă de 485 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Prelungirea Ghencea nr. 143G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12308/2/17 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 143G”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi garaj pe un teren în suprafaţă de 485 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.205 

Data:29.09.2016 
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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 – “Şoseaua Grozăveşti nr. 3-5”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 710 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 – 

“Şoseaua Grozăveşti nr. 3-5”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30444/5/16 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 – “Şoseaua Grozăveşti nr. 3-5”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 710 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.206 

Data:29.09.2016 

 

  



266 

 

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 Ion Nonna Otescu nr. 9”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 232 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 Ion Nonna Otescu nr. 9”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40666/8/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 9”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 232 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.207 

Data:29.09.2016 

 

  



268 

 

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. 6H”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri, pe un teren în suprafaţă de 21.868 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 – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6H”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22759/4/15 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. 6H”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de birouri, pe un teren în suprafaţă de 21.868 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.208 

Data:29.09.2016 
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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. 405”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ 

pe un teren în suprafaţă de 3.152 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. 405”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24795/4/21 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. 405”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă 

de 3.152 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.209 

Data:29.09.2016 
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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. 20”, Sector 6, 

pentru construire cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 429 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. 20”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 7890/2/6 

din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 20”, Sector 6, pentru 

construire cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 429 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.210 

Data:29.09.2016 
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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 Lucăceşti nr. 48”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 577 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 Lucăceşti nr. 48”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21603/4/11 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) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Lucăceşti nr. 48”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 577 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.211 

Data:29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 98A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 714 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Mărgelelor nr. 98A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12559/2/18 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 98A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 714 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.212 

Data:29.09.2016 
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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 Mirodeniei nr. 5”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 403 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 Mirodeniei nr. 5”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24533/4/19 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) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Mirodeniei nr. 5”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 403 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.213 

Data:29.09.2016 
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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 Oltului nr. 199”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective cu servicii şi comerţ la parter şi staţie 

carburanţi pe un teren în suprafaţă de 10.030 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 Valea Oltului nr. 199”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

19747/4/2 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) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 199”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective cu servicii şi comerţ la parter şi staţie carburanţi 

pe un teren în suprafaţă de 10.030 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.214 

Data:29.09.2016 
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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 Piscul Crăsani nr. 37A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 887 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 Piscul Crăsani nr. 37A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24510/4/23 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) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 37A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 887 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.215 

Data:29.09.2016 
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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. 59, lot 2”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.400 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. 59, lot 2”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21312/4/6 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) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 59, lot 2”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.400 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.216 

Data:29.09.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 117A”, Sector 6, 

pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 14.999 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 – 

“Bulevardul Timişoara nr. 117A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28935/4/28 din 27.07.2016 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) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 117A”, Sector 6, 

pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 14.999 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.217 

Data:29.09.2016 
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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 Uverturii nr. 155”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi comerţ la parter pe un teren 

în suprafaţă de 2.486,47 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 Uverturii nr. 155”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17904/4/3 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 Uverturii nr. 155”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi comerţ la parter pe un teren în suprafaţă de 

2.486,47 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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.218 

Data:29.09.2016 
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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 Uverturii nr. 210-220”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi bibliotecă, modificări interioare şi  

supraetajare corpuri C1, C2, C3 şi schimbare de destinaţie corp C1 pe un teren în suprafaţă 

de 9.620 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 – 

“Bulevardul Uverturii nr. 210-220”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24793/4/25 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 Uverturii nr. 210-220”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi bibliotecă, modificări interioare şi supraetajare 

corpuri C1, C2, C3 şi schimbare de destinaţie corp C1 pe un teren în suprafaţă de 9.620 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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.219 

Data:29.09.2016 
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