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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 413 din 07.04.2017 

 

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

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

pentru trimestrul II 2017 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 3078/15.03.2017; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2017 se va indexa cu   

-0,04% faţă de cel aferent trimestrului I 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

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

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

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

indexare aferent trimestrului II 2017. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 

 

Întocmit. Daniel Gulan 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 413 DIN 07.04.2017 A PRIMARULUI GENERAL 

PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT 

ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL II 

 

Conform comunicatului de presă al Institutului Naţional de Statistică, coeficientul de indexare a 

chiriilor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2017 este de -0,04% faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul I 2017 potrivit următorului calcul : 

 
                                                                                                                                                   -procente- 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Decembrie - 2016 față 

de Noiembrie - 2016  

Indicele preţurilor de 

consum pentru luna  

Ianuarie  - 2017 față de 

Decembrie - 2016 

 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

Februarie - 2017 față  

de Ianuarie - 2017 

 

1. 100,24 99,81 

 

99,91 

 

 

         Se înmulţesc indicii preţurilor de consum şi rezultă coeficientul de indexare a chiriilor : 

 

          100,24%x99,81x99,91%=99,96% – 100% = -0,04% 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

LENUȚA BONCOTĂ 
 
 
 
 

Verificat,  

Răzvan Răileanu                                                                                           

                                                                                                   Întocmit, 

Daniel Gulan 

 

 

 

Redactat în 2 exemplare 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședinţă a Consiliului General al Municipiului 

București pe perioada 08 aprilie 2017 -07 iulie 2017 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București; 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10  din Ordonanța Guvernului 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 aprilie 2017-07 iulie 2017. 

 

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

Bucureşti din data de 05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 120 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din  

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru  

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de  

capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită  

cofinanțare locală pe anul 2017 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 45/04.04.2017 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 117/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile  art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, actualizată, 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  Din  sumele  din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru echilibrarea bugetelor 

sectoarelor, se repartizează în anul 2017 suma de 89.938 mii lei pentru achitarea  arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor și/sau pentru  susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de 

infrastructură ce necesită cofinanțare locală, pe fiecare sector astfel: 

- Sectorul 1          10.532 mii lei 

- Sectorul 2          16.000 mii lei 

- Sectorul 3           20.218 mii lei. 

- Sectorul 4          13.743 mii lei  

- Sectorul 5           12.762 mii lei  

- Sectorul 6           16.683 mii lei 

 Art.2 Repartizarea sumelor aprobate Ia art. 1 pentru achitarea arieratelor și/sau pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare 

locală se  stabilește Ia nivelului fiecărui sector în parte. 

 Art.3  Prezenta  hotărâre se  comunică  Directorului Direcției Generale  a Finanțelor Publice a 

Municipiului București, Prefectului Municipiului București și Consiliilor sectoarelor Municipiului 

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

Bucureşti din data de 05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 121 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea predării în administrare către Administraţia Străzilor,  

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti,  

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Direcţia Administrarea  

Domeniului Public Sector 3 a unor obiective ce fac parte din proiectul “Reabilitare  

infrastructură de bază în Centrul Istoric al Bucureştiului – Zona Pilot A, încadrată  

de Calea Victoriei, Bd.I.C. Brătianu, Bd. Splaiul Independenţei, str. Lipscani –  

Pachet 3 – Amenajări Stradale” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 22/ 05.04.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 125/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă predarea în administrare către Administraţia Străzilor, Direcţia Generală  de 

Poliţie Locală şi Control a Municipiului  Bucureşti, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti 

şi Direcţia Administrarea Domeniului Public Sector  3 a obiectivului  de investiţii “Reabilitare 

infrastructură de bază în Centrul Istoric al Bucureştiului – Zona Pilot A, încadrată de Calea Victoriei , 

Bd. I. C. Brătianu, Bd. Splaiul Independenţei, str. Lipscani – Pachet 3 - Amenajări Stradale”, 

aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Cheltuielile de întreţinere aferente fiecărui obiectiv vor trece în grija administratorilor 

specificaţi în prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Administraţia Străzilor, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului 

Bucureşti, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi SC Administraţia Domeniului Public 

Bucureşti SA Sector 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

         

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

Bucureşti din data de 05.04.2017. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 122 

 

      ANEXA nr. 1 

la H.C.G.M.B. NR. 122/2017 

 

 

 

Administrația Străzilor  

 

- bolarzi hidraulici -  14 perechi, 

- bolarzi din piatră naturală - 151 buc, 

- catarge metalice - 40 buc 

- stâlpi  și panouri de informare - I0 buc., 

- stâlpi  și panouri de reclamă – 10 buc. 

 

A.L.P.A.B. 

 

- bănci din lemn cu picioare metalice - 120 buc 

- spații verzi - 373 mp.  

- jardiniere din piatră naturală  - 105 buc 

- copaci -  50 buc. 

 

 

Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3 

 

- coșuri de gunoi din piatră naturală  - 120 buc 

 

 

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București 

  

- cabine de pază  - 7 buc 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico –  

economici aferenţi pentru lucrările de semaforizare în intersecţii şi treceri pentru 

 pietoni din Municipiul Bucureşti -101 intersecţii 

 

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

de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulației;  

 Ţinând cont de adresa Administraţiei Străzilor nr. 4422/17.02.2017 înregistrată la Direcţia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulației  cu nr. 2310/23.02.2017; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 21/05.04.2017, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe  nr. 46/04.04.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

118/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic nr. 91/22.11.2016 şi nr. 

1/23.02.2017 din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art.8 din Hotărârea C.G.M.B nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a 

lucrărilor de artă, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Cap. III, secţiunea 3, art. 44 al Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici aferenţi pentru lucrările 

de semaforizare în intersecţii şi treceri pentru pietoni din Municipiul Bucureşti – 101 intersecţii, 

prezentate în anexele nr. 1 - 101.            

 Art. 2 Finanţarea lucrărilor se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 Anexele 1* - 101* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Direcţiile din aparatul de specialitate al Primarului General şi Administraţia Străzilor vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 05.04.2017. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 123 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenţi studiului  

de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Sistem de irigații Parcul Carol I" 

 

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

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

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 47/04.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 119/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 56/06.07.2011; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 15 lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – 

cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Sistem de irigații Parcul 

Carol I", conform anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții  "Sistem de irigații Parcul Carol I" conform anexei nr. 2*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local. 

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

Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 124 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor  

de intervenţie "Reparaţii capitale instalaţii alimentare cu apă Parc Carol I" 

 

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

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

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 48/04.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 120/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 54/06.07.2011; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 15 lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – 

cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de intervenţie privind "Reparaţii capitale instalaţii alimentare cu apă Parc Carol I", conform anexei nr. 

1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie privind "Reparaţii capitale 

instalaţii alimentare cu apă Parc Carol I", conform anexei nr. 2*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local. 

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

Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 125 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor  

de intervenţie "Reparaţii capitale instalaţii canalizare Parc Carol I" 

 

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

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

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 49/04.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 121/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 55/06.07.2011; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 15 lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – 

cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

intervenţie privind "Reparaţii capitale instalaţii canalizare Parc Carol I", conform anexei nr. 1*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie privind "Reparaţii capitale 

instalaţii canalizare Parc Carol I", conform anexei nr. 2*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local. 

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

Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti,  05.04.2017 

Nr. 126 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor  

de intervenţie  "Reparaţii capitale pod – număr de inventar 1111264 Parc Cişmigiu" 

 

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

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

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 50/04.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 122/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 20/20.04.2011; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 15 lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – 

cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

intervenţie privind "Reparaţii capitale pod – număr de inventar 1111264 Parc Cişmigiu", conform 

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

Art. 2 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie privind "Reparaţii capitale 

pod – număr de inventar 1111264 Parc Cişmigiu", conform anexei nr. 2*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local. 

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

Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr.127 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici conform documentaţiei de avizare a lucrărilor  

de intervenţie  "Apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău" 

 

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

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

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 51/04.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 123/05.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 13/28.03.2011; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 15 lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – 

cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici prevăzuţi în documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţie privind "Apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule 

Herăstrău", conform anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie privind "Apărări de mal lac 

Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău" conform anexei nr. 2*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local. 

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

Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 128 

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

General al Municipiului București   

http://www.pmb.ro/


20 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice; 

 Văzând  raportul  Comisiei  economice,  buget,  finanțe  nr.  52/04.04.2017 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 124/05.04.2017; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2017, pe total și pe secțiuni  

conform anexelor   1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. 

 Art. 2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu lista obiectivelor de 

investiții, conform anexelor 2.1-2.44. 

          (2) Se aprobă numărul de personal permanent și temporar pe anul 2017 conform anexei 

2.45 și totalul cheltuielilor de personal și fondul de salarii înscrise în bugetele fiecărei instituții conform 

anexelor 2.1-2.42. 

 Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de 975.500 mii lei din excedentul bugetului local din anii 

precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare din bugetul pe anul 2017, 

conform art. 58 alin. 1 (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art. 4 Se aprobă vărsamintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare înscrise în anexa 1.1.1 și anexa 1.1.2. 

 Art. 5 OPIS-ul anexat  și  anexele  detaliate  conform  acestuia fac  parte integrantă  din 

prezenta hotărâre. 

 

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

București din data de  05.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 05.04.2017 

Nr. 129 

 

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

General al Municipiului București    

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

Secretar General 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/05.04.2017 

 

În  ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 05.04.2017  

a fost adoptată Hotărârea C.G.M.B. nr. 129 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului 

București pe anul 2017. 

Direcția  Buget prin adresele  nr. 2469/12.04.2017 și nr. 2484/13.04.2017, înregistrate Ia 

Cabinet Secretar General cu nr.1695/6/13.04.2017 și nr.1703/6/13.04.2017 ne comunică că: ”dintr-

o eroare materială din documentația transmisă dumneavoastră a fost omisă înlocuirea anexei 2.8 

care a suportat modificări în urma amendamentelor votate astfel: 

-Anexa 2.8  reprezentând Bugetul Teatrului Evreiesc de Stat  cuprinzând modificarea votată Ia 

punctul 12  din  pagina 2 a  amendamentului votat, respectiv majorarea Ia venituri Ia articolul 

43.10.09 și Ia cheltuieli Ia articolul 20.30.30 cu suma de 150 mii lei.” 

De asemenea Direcția Buget în adresă menționează: 

”modificările votate Ia punctele și pentru instituțiile respectiv anexele de mai sus au fost incluse 

în celelalte anexe ale bugetului.” 

Potrivit art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  și completările ulterioare: 

”În cazul în care după publicarea actului normativ se descoperă erori materiale în cuprinsul său, 

se procedează Ia publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare.” 

Având în vedere cele mai sus precizate, propunem îndreptarea erorii materiale strecurate Ia 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/05.04.2017,  respectiv anexa 2.8 –Teatrul Evreiesc de Stat, conform 

anexei  Ia prezenta notă (14 pagini). 

 

Secretar General 

al municipiului București 

Georgiana Zamfir 

 

Direcția Asistență Tehnică și Juridică, 

Director Executiv 

Marius Cristian Ghincea 

Consilier  

Mircea Plăcintă 

 

 

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

General al Municipiului București   

http://www.pmb.ro/


22 

 

 Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni  

Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117372/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Operaţiuni-Direcţia Sisteme Informatice, prin care se propune aprobarea înfiinţării unei 

societăţi cu obiect principal de activitate - servicii în tehnologia informaţiilor. 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 71/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – servicii în tehnologia informaţiilor; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 19, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală 

Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.  

vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 
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 Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei– caen 620 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

5829 Activităţi de editare a altor produse software 

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 Activităţi ale portalurilor web 

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

9311 Activităţi ale bazelor sportive 

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 5, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Tehnologia Informaţiei 

Bucureşti S.A.  în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală 

de 10 lei fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

 (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A., în 

cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 
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-  Membru – Mocanu Mariana Ionela cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. 

………..jud. ……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. 

…….. eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Popescu George cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Lixandru Orlando Andrei cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Ocarui Eduard Iuliu cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Popa Ionuţ Gabriel  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru –  Stroe Cristian  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Zoican Cătălin cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Dumitrescu Georgeta  

- Bodărlăi Teodor Dan 

-  Dobre Elena  

 

Cenzor supleant: 

-  Enache Gabriela Cristina  

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A. – 

nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Tehnologia 

Informaţiei Bucureşti S.A..: 

- Amzăr Gheorghe  
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- Artimon Marian 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117317/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism, prin care se propune aprobarea 

înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate construcţia, dezvoltarea şi administrarea de 

baze sportive şi terenuri de sport; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 72/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – construirea, dezvoltarea şi 

administrarea de baze sportive şi terenuri de sport; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 6, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală Sport 

pentru Toţi Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A. vor 

fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

 Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate -  activităţi ale bazelor sportive– caen 931 

 (2) Activitatea principală a societăţii este:  

9311 Activităţi ale bazelor sportive 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

7721 Activităţi de închiriere şi leasing de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

9312 Activităţi ale cluburilor sportive 

9313 Activităţi ale centrelor de fitness 

9319 Alte activităţi sportive 

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 19, conform Contractului de comodat încheiat între societatea 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Sport pentru Toţi 

Bucureşti S.A în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 

10 lei fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A, în cuantum 

de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Netolitzchi Mihaela  cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Petrescu Cristian cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru – Tudor Vesa cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Penciu Robertino cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Laufer Alina Cristina cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Dumitru Florentin cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Calotă Daniel  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Stănucă Victor  

-  Vasile Mihaela 

-  Vâjiac Costel Claudio  

Cenzor supleant: 

- Andrei Lorinczi Bernard  

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A – 

nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Sport pentru 

Toţi Bucureşti S.A.: 

- Chirică Petre  

- Voicu Ion Valentin 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 
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consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

 Art.13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art.14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Managementul Transportului S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117133/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea 

Circulaţiei, prin care se propune aprobarea înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate 

dispecerizarea activităţii de transport local de persoane – troleibuze, tramvaie, autobuze; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – dispecerizarea activităţii de transport 

local de persoane – troleibuze, tramvaie, autobuze 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 19, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală 

Managementul Transportului S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Managementul Transportului S.A. 

vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

 Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără 

cablu– caen 612 

 (2) Activitatea principală a societăţii este:  

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4520 Intreţinerea şi repararea autovehiculelor 

5229 Alte activităţi anexe transporturilor 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

 

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 20, conform Contractului de comodat încheiat între societatea 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Managementul 

Transportului S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

 (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Managementul Transportului S.A.în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Managementul Transportului S.A., în 

cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Popa Mihaela cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. ……….., 

domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată la data 

de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Gheorghe Iulian cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru – Olimpiu Adrian Tulpan cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Simion Iulian Liviu cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Bargău Marian Aurelian  cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Andrei Aurelian Popa cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Irina Bologa cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Dumitrescu Georgeta  

- Vârjiac Costin Claudio 

- Ticheru Adina Georgeta  

Cenzor supleant: 

         - Stanciu Mariana Beatrice   

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Managementul Transportului S.A. – 

nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Managementul 

Transportului S.A.: 

- Maxim Marius Cătălin  

- Dragne Ileana Daniela 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 
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consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117311/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, prin care se propune aprobarea 

înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate administrarea spaţiilor publicitare de pe 

domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 76/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – administrarea spaţiilor publicitare; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 19, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A. 

vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 
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 Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - publicitate– caen 731 

  (2) Activitatea principală a societăţii este:  

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

  (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

7312 Servicii de reprezentare media 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 9, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Publicitate şi Afişaj 

Bucureşti S.A.  în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală 

de 10 lei fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

 (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A., în 

cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Pătraşcu Dragoş cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Butacu Simona cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Zamfir Victor cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru - Militaru Elena Raluca  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Brod Mariana cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru – Chiriţă Sorin cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Constantin Niculae cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

 - Crăciun Ana Cristina  

 - Dumitrescu Georgeta 

 - Coman Alexandra Beatrice 

 Cenzor supleant: 

- Dragnea Cristinel 

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A.  – 

nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Publicitate şi 

Afişaj Bucureşti S.A.:  

 - Chirică Petre  

 - Catană Claudiu Daniel 

 - Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A.  

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117249/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, prin care se propune aprobarea 

înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate asigurarea protecţiei şi siguranţei obiectivelor 

de interes public şi privat; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 78/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – asigurarea protecţiei şi siguranţei 

obiectivelor de interes public şi privat; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 7, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală Pază 

şi Securitate Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A. vor 

fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 



39 

 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

 Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - activităţi de protecţie şi gardă – caen 801 

  (2) Activitatea principală a societăţii este:  

8010 Activităţi de protecţie şi gardă 

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

4321 Lucrări de instalaţii electrice 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 10, conform Contractului de comodat încheiat între societatea 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Pază şi Securitate 

Bucureşti S.A.  în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală 

de 10 lei fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

 (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A., în 

cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru -  Bercu Oana Cosmina cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru - Ursuleţu Dan cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………,str. ………………………………………… identificat cu CI 

seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Rolea Nicolae  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru – Bălan Liviu Adrian  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Cliseru Speranţa cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Legea Florin cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Catană Dumitru cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

 -  Bodârlău Teodor Dan 

 -  Vasile Mihaela 

 -  Epuraş Cătălin Bogdan 

 Cenzor supleant: 

- Marineci Cristina 

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A.  – 

nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Pază şi 

Securitate Bucureşti S.A.: 

 - Doicin Cristian Vasile  

 - Artimon Marian 

 - Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului. 
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 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.  

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117227/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice, prin care se propune aprobarea 

înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate prestarea activităţilor necesare asigurării 

serviciului de iluminat public; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 68/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – realizarea activităţilor necesare 

asigurării serviciului de iluminat public; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 14, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală 

Iluminat Public Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.  vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 



43 

 

 Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - lucrări de instalaţii electrice şi tehnico- 

sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru  construcţii – caen 432 

 (2) Activitatea principală a societăţii este: 4321 Lucrări de instalaţii electrice 

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

3513 Distribuţia energiei electrice 

3514 Comercializarea energiei electrice 

4222 Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

7120 Activităţi de testare şi analize tehnice 

  Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 21, conform Contractului de comodat încheiat între societatea 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti 

S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei 

fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

 (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul 

Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A., în cuantum 

de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Naurapescu Valentin cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Iosub Mihai  cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Smeu Gabriel Florin cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru -  Boncotă Lenuţa cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Ghincea Marius Cristian cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Rainea Simona cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Cocor Adrian  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

 - Curelaru Nicoleta Francisca 

 - Vasile Mihaela 

 -  Coman Alexandra Beatrice 

 Cenzor supleant: 

 - Atanasiu Filip 

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.  – 

nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Iluminat Public 

Bucureşti S.A.:  

 - Neacşu Ioana Mihaela 

 - Gherghiceanu Florentina 

 - Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  
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 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Imobiliara Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117237/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Patrimoniu, prin care se propune aprobarea înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate 

gestionarea unitară a fondului imobiliar al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 81/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – gestionarea unitară a fondului imobiliar 

al Municipiului Bucureşti; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 17, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală 

Imobiliara Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Imobiliara Bucureşti S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 
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 Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - activităţi imobiliare pe bază de comision 

sau contract – caen 683 

 (2) Activitatea principală a societăţii este:  

6832  Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

8121 Activităţi generale de curăţenie interioară a clădirilor 

8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 3,  biroul nr. 1, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Imobiliară Bucureşti S.A. 

în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare. 

(2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Imobiliara Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul 

Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Imobiliară Bucureşti S.A., în cuantum de 

120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Vlăsceanu Daniel cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Păunica Adriana  cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Nistor Iulia Elena cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Botezatu Alexandru Bogdan cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru -  Mihai Andrei cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru –  Spau Laura Diana cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Stoian Teodora  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Dobre Elena 

- Dumitrescu Georgeta 

- Vâjiac Costin Claudio 

Cenzor supleant: 

- Eremia Cristina 

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Imobiliara Bucureşti S.A. – nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Imobiliara 

Bucureşti S.A.: 

- Circa Honorius Esward Adrian  

- Tudor Tim Ionescu 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului. 

  Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti,  11.04.2017 

Nr. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117172/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu, prin care se propune aprobarea înfiinţării unei 

societăţi cu obiect principal de activitate prestarea serviciului de întreţinere a materialului lemnos 

situat pe spaţiile publice ale Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – întreţinerea materialului lemnos situat 

pe spaţiile verzi aflate pe domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 9, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală 

Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului 

Verde Bucureşti S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

 Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - activităţi de întreţinere peisagistică – caen 

813 

 (2) Activitatea principală a societăţii este:  

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 3,  biroul nr. 2, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General.   

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi 

Spaţiului Verde Bucureşti S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu 

valoare nominală de 10 lei fiecare. 

(2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 

lei, reprezentând aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde 

Bucureşti S.A., în cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Voicu Gheorghe cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Radu Şerban cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru -  Pungă Nicolae  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Neagu Cristian Marian  cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Bardan Mihaela Lorena  cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Chiriac Aurelian  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Gheorgiu Cosmin Flavius cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Coman Alexandra Beatrice 

- Vasile Mihaela 

- Vâjiac Costin Claudio 

Cenzor supleant: 

- Elena Nicolae 

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde 

Bucureşti S.A. – nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Întreţinerea 

Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.: 

- Mocanu Georgiana  

- Raiciu Anca Daniela 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 
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cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de  11.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.  

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117187/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Operaţiuni – Direcţia Înzestrare Materială şi Voluntariat, prin care se propune aprobarea 

înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate protecţia civilă şi activităţile de voluntariat 

specifice acesteia; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 70/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – protecţia civilă şi activităţile de 

voluntariat specifice acesteia; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 8, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală 

Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat 

Bucureşti S.A.. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

 Art. 3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - activităţi de servicii pentru societate – 

caen 842 

 (2) Activitatea principală a societăţii este:  

8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 3,  biroul nr. 3, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Protecţie Civilă şi 

Voluntariat Bucureşti S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

 (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, 

reprezentând aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti 

S.A., în cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Semenescu Augustin cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Gherle Anca cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Tănăsoiu Alexandra cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru – Ailenei Victor cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Hristea Robert Iulian  cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Mitroi Cristinel Ştefan cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. …………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Barbinţa Nicoleta Alina  cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Epuraş Cătălin Bogdan 

- Dumitrescu Georgeta 

- Năstase Mihaela 

   Cenzor supleant: 

- Mircea Andrei 

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti 

S.A. – nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Protecţie Civilă 

şi Voluntariat Bucureşti S.A.: 

- Radu Ion  

- Artimon Marian 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  
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 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117345/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice, prin care se propune aprobarea 

înfiinţării unei societăţi cu obiect principal de activitate prestarea activităţii de salubrizare-dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare şi efectuarea de tratamente fitosanitare; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – prestarea activităţii de salubrizare-

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi efectuarea de tratamente fitosanitare; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 19, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “ Compania Municipală Eco 

Igienizare Bucureşti S.A.” 

 Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 
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 Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate – activităţi de curăţenie – caen 812 

  (2) Activitatea principală a societăţii este:  

8129 Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

0164 Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării 

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor 

8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje 

8130  Activităţi de întreţinere peisagistică 

8292 Activităţi de ambalare 

 Art. 4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 3,  biroul nr. 4, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

 Art. 5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Compania Municipală Eco Igienizare 

Bucureşti S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 

10 lei fiecare. 

 (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

 (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul 

Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 (4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A., în cuantum 

de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

 Art. 6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru – Orbeci Cristina cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată 

la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Pescaru Monica Steluţa cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. …………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru – Iancu Ani Roxana cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. …………………………………, identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Calotă Doina cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria …… nr. 

……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Metehău Cosmin Paul  cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Caracote Ionuţ Tiberiu cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………, identificat cu CI seria …… 

nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru -  Mildner Eduard Răducanu cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu 

CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 (2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

 Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

 Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Vasile Mihaela 

- Tichieru Adina Georgeta 

- Coman Alexandra Beatrice 

 Cenzor supleant: 

-  Marineci Cristina 

 Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A. – 

nelimitată. 

 Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Eco Igienizare 

Bucureşti S.A.: 

 - Popa Simona Mariana  

 - Culea Marian Orlando 

 - Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 
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consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului. 

 Art. 13 Se majorează în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 la articolul 72.01.01 – 

participare la capitalul social al societăţilor comerciale la subcapitolul 54.02.50 cu suma 119,88 mii lei 

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 

 Art. 14 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de  11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public  

București-Ilfov 
 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice și al Direcției Generale 

Economice; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-

cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate a serviciilor de 

utilități publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

  În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și 

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

 În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și 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 (1) Se aprobă asocierea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului 

București, cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov, persoană juridică de drept român, 

de drept privat și de utilitate publică. 

 (2) Se aprobă participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului 

București, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov.  

 Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport 

public București în forma prevăzută în anexa 1* la prezenta hotărâre și statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București în forma prevăzută în anexa 2* la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov va avea 

sediul în Municipiul București, Sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 3, camera 6 conform 
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contractului încheiat cu Apa Nova. Se aprobă participarea Municipiului București la patrimoniul inițial 

al Asociației cu o contribuție în numerar/virament bancar în valoare de 2.000 RON (două mii RON). 

 Art. 4 Se împuternicește doamna Gabriela Firea, Primar General al Municipiului București, 

cetățean român, născută la data de ......., la ......., domiciliată în ......, posesor al B.I./C.I. seria...nr. 

........., eliberat de ........., la data de ........, să semneze în numele și pe seama Municipiului București,  

Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public 

București-Ilfov, anexate la prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Se împuternicește domnul ............, cetățean român, născut(ă) la data de ......., la ......., 

domiciliat(ă) în ......, posesor al B.I./C.I. seria...nr. ........., eliberat de ........., la data de ........, să facă 

parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public 

București-Ilfov și să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov la registrul asociațiilor și fundațiilor 

de pe lângă grefa Judecătoriei sector ..... 

 Art. 6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2015 privind asocierea Municipiului București cu unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea constituirii  Asociației de Transport Metropolitan 

București (A.M.T.B.) se abrogă. 

 Art. 7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 143/2015 privind desemnarea reprezentanților Municipiului 

București în prima adunare generală și în primul Consiliului Director al Asociației de Transport 

Metropolitan București, se abrogă.  

 Art. 8 Se majorează în bugetul Municipiului București pe anul 2017 la articolul 55.01.42- 

transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare Intercomunitară – de la subcapitolul 

54.02.50 cu suma 2 mii lei. Pentru păstrarea echilibrului bugetar, se diminuează suma de 2 mii lei de 

la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 - Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale. 

 Art. 9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 140 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Termoenergetică București-Ilfov 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice, al Direcției Generale 

Economice și Direcția Utilități Publice a Municipiului București; 

 Ținând cont de prevederile  Ordonoanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și 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 (1) Se aprobă asocierea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului 

București, cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București, persoană juridică de drept român, de drept 

privat și de utilitate publică. 

 (2) Se aprobă participarea Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului 

București, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Termoenergetică București.  

 Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București în forma prevăzută în anexa 1* la prezenta hotărâre și statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Termoenergetică București în forma prevăzută în anexa 2* la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București va avea sediul în 

București, Sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 3, camera 5 conform contractului încheiat cu 

Apa Nova. Se aprobă participarea Municipiului București la patrimoniul inițial al Asociației cu o 

contribuție în numerar/virament bancar în valoare de 2.000 RON (două mii RON). 

Art. 4 Se împuternicește doamna Gabriela Firea, Primarul General al Municipiului București, 

cetățean român, născută la data de ......., la ......., domiciliată în ......, posesor al B.I./C.I. seria...nr. 

........., eliberat de ........., la data de ........, să semneze în numele și pe seama Municipiului București,  

Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București, 

anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se împuternicește domnul/doamna ............, cetățean român, născut(ă) la data de ......., la 

......., domiciliat(ă) în ......, posesor al B.I./C.I. seria...nr. ........., eliberat de ........., la data de ........, să 
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facă parte din Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București la registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei sector ... 

Art. 6 Se majorează în bugetul Municipiului București pe anul 2017 la articolul 55.01.42- 

transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare Intercomunitară – de la subcapitolul 

54.02.50 cu suma 2 mii lei. Pentru păstrarea echilibrului bugetar, se diminuează suma de 2 mii lei de 

la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 - Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritaților locale. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Apa Nova Bucureşti   

S.A. 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-   Contractului de concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti, în calitate de 

Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

-  Art. 8.5 din Contractul acţionarilor încheiat la data de 10.11.2000 între Municipiul Bucureşti şi 

acţionarul majoritar al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.;  

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se desemnează domnul Abrudan Liviu şi domnul Rădulescu Valentin, reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A.  

 Art. 2 Se desemnează domnul Culea Marian Orlando, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ca membru în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. 

Art. 3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 99/2013 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti, persoanele desemnate la art. 1 şi art. 2 şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 142 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. REBU S.A. 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă numirea domnului Stoica Răzvan şi a domnului Ion Adrian, ca reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Consiliul de Administraţie al S.C. REBU S.A.  

 Art. 2 Se aprobă numirea domnului Ionescu Tudor Tim şi a domnului Maxim Marius Cătălin, ca 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a Acţionarilor al 

S.C. REBU S.A. 

Art. 3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/2015 şi Hotărârea C.G.M.B. nr.106/2016 se abrogă. 

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

Bucureşti, persoanele desemnate la art. 1 şi art. 2 şi S.C. REBU S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 143 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea prelungirii mandatului pentru administratorii provizorii în Consiliul de  

Administrație la Regia Autonomă de Transport București 
 

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

de specialitate comun al Direcției Managementului Resurselor Umane și Direcției Transporturi, 

Drumuri și Siguranța Circulației; 

În conformitate cu prevederile  art. 3 pct. 1) lit. d) și ale art. 64^1 pct. 5 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și 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 prelungirea de la 4 luni la 6 luni a mandatului administratorilor provizorii în 

Consiliului de Administrației al Regiei Autonome de Transport București, desemnați prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 2/2017. 

Art. 2 Se împuternicește domnul Consilier C.G.M.B. Culea Marian Orlando să semneze, în 

numele Consiliului General al Municipiului București, actul adițional la Contractul de mandat, încheiat 

cu administratorii provizorii desemnați prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/2017, potrivit modelului prevăzut 

în anexă* la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

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

București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 144 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului 

Bucureşti - ARCUB 
 

 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 – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 36 posturi, din care 5 de conducere, statul de 

funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului 

Bucureşti – ARCUB, conform anexelor nr. 1*, 2* şi 3*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Prevederile art. 2 alin. (14) şi anexele 15a şi 15b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 îşi 

încetează aplicabilitatea, precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti şi Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti – ARCUB vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 145 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti – ARCUB pentru  

organizarea concursului "Cea mai frumoasă faţadă" 

 

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

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

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti – ARCUB să organizeze în 

anul 2017 concursul "Cea mai frumoasă faţadă".  

Art. 2 Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti – ARCUB va elabora Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a concursului prevăzut la art. 1. 

Art. 3 Se mandatează Primarul General al Municipiului Bucureşti să desemneze membrii 

comisiei de jurizare a concursului prevăzut la art. 1, prin dispoziţie. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 146 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al sectorului 5 să solicite Guvernului  

României modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 și a Hotărârii Guvernului  nr.  

291/2011, în sensul celor precizate în art. 1 din Hotărârea nr. 42/2017 adoptată de către 

 Consiliul Local al sectorului 5 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul C.G.M.B. şi raportul de 

specialitate al Direcției Patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 și Hotărârii Guvernului nr. 291/2011; 

- Hotărârii nr. 42/2017 adoptată de către Consiliul Local sector 5; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. c), lit. f) și 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 împuternicește Consiliul Local al Sectorului 5 să solicite Guvernului României 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 și a Hotărârii Guvernului  nr. 291/2011, în sensul celor 

precizate în art. 1 din Hotărârea nr. 42/2017 adoptată de către Consiliul Local al sectorului 5. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 147 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului 

București - Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 

 

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

Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile 

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

- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând în considerare  adresa  Primăriei  Sectorului  4  nr. 16177/29.03.2017 înregistrată Ia 

Primăria Municipiului București cu nr. 1498070/29.03.2017; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 90/06.04.2017 privind solicitarea 

transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de către Consiliul General al 

Municipiului București, a străzilor principale aflate în proprietatea Municipiului București  în  vederea 

derulării de  lucrări de  amenajare/reamenajare a parcărilor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit.f)  

și alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și 

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 București  - 

Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a străzilor prevăzute în anexa 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării și/sau reamenajării de parcări. 

Art. 2 După realizarea scopului prevăzut Ia art. 1, toate străzile revin, libere de orice sarcini,  în   

administrarea  Consiliului  General  al Municipiului  București - Administraţia Străzilor. 

Art. 3 Aducerea Ia îndeplinire a prevederilor din art. 1 este condiționată de obținerea avizului 

favorabil din partea Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București. 

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

București, Administrația Străzilor și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

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

Bucureşti din data de 11.04.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.04.2017 

Nr. 148 

 

 

 

                                                                                                                 Anexă la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 148/2017 

 

 

 

 

1. Bulevardul Alexandru Obregia 

2. Strada Emil Racoviță 

3. Bulevardul Constantin Brâncoveanu 

4. Bulevardul Tineretului 

5. Strada Sergent Ion Iriceanu 

6. Bulevardul Gheorghe Șincai 

7. Șoseaua Giurgiului 

8. Șoseaua Olteniței 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti"  sportivei Cătălina Ponor 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 9/26.04.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 138/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti"; 

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

 

Articol unic – Se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" sportivei 

Cătălina Ponor, în semn de recunoaştere pentru performanţele superioare în întrecerile sportive de 

nivel internaţional şi naţional. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 149 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului 

 Bucureşti"  sportivului Marian Drăgulescu 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 10/26.04.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 139/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti"; 

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

 

Articol unic – Se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" sportivului 

Marian Drăgulescu, în semn de recunoaştere pentru performanţele superioare în întrecerile sportive 

de nivel internaţional şi naţional. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 150 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului  

Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin.5) din Legea nr.  

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 referitoare la majorarea impozitului pe cladiri şi impozitul pe teren cu până  la  

500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generală Economică – Direcţia Venituri; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 58/26.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr.140/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile  art. 489 alin. (5) din Legea  nr. 227/2015  privind  Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) şi art. 81 alin. (4) 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 împuternicesc Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucureşti de a 

aduce la îndeplinire dispoziţiile  art. 489 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe 

teren cu până  la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

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

Bucureşti, precum şi Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 ale 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 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 151 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind încetarea efectelor Protocolului emis în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 92/1981 încheiat între  

Uniunea Generală a Sindicatelor din România şi Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti şi modificarea  

listei anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Juridic; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 38/26.04.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 141/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

-Sentinţa Civilă nr. 348/15.02.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă; 

-Decizia Civilă nr. 1722R/18.10.2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă; 

-Decizia Civilă nr. 2053/20.11.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi 

pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr. 11237/3/2010, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 

1724/17.11.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu 

Minori şi de Familie; 

-Sentinţa Civilă nr. 1524/11.12.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în 

dosarul nr. 12568/3/2015; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), 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 încetarea efectelor Protocolului încheiat în baza Decretului Consiliului de Stat 

nr. 92/1981, între Uniunea Generală a Sindicatelor din România şi Consiliul Popular al Municipiului 

Bucureşti la data de 31.08.1981. 

Art.1 În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei hotărâri, Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti va proceda la încheierea procesului – verbal de predare – primire către Confederaţia 

Generală a Muncii (fostă Uniunea Generală a Sindicatelor din România) a parterului corpului C1 din 

imobilul situat în Şos. Nicolae Titulescu nr. 177, sector 1, Bucureşti. 

Art.3 Poziţiile nr. 10670 şi nr. 10671 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică 

conform anexei* la prezenta hotărâre. 
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Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport 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 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 285/2016 privind darea în administrare a 

imobilului situat în str. Lipscani nr. 18-20, sect. 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  al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 39/26.04.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 145/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea Guvernului României – Secretariatul General al Guvernului nr. 

20/6955 M.B./24.04.2017; 

 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. I Art. 5 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 285/2016 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 "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, până la data de 30.06.2017." 

 Art. II  După art. 5 se introduce art. 5.1 cu următorul conţinut: 

"Art.5.1   În situaţia în care, independent de voinţa părţilor, muzeul de istorie al evreilor din România 

nu se înfiinţează sau nu funcţionează, urmează a se stabili, prin hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, cuantumul şi termenele aferente pentru restituirea de către Municipiul 

Bucureşti către bugetul de stat a investiţiilor ce vor fi efectuate pentru reabilitarea, consolidarea şi 

modernizarea imobilului." 

  Art.III  Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 285/2016 rămân neschimbate. 
 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 153 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unor corelări şi corecţii în Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2017 

 

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 nr. 59/26.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 142/26.04.2017 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) 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 corelările şi corecţiile în Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 

2017, 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 2017 şi anexele la acesta. 

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

Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Centrul de Protecţie a Plantelor 

Bucureşti, Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti şi 

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 154 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind schimbarea folosinței spațiilor cu altă destinație decât aceea de  

locuință în suprafață de 82,58 mp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr.19 

 din Calea Ferentari nr. 72, setor 6, aflate în administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 5  

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 37/26.04.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 143/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de adresa nr. 158329/24.11.2016 emisă de către Primăria Sector 5; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 37/2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 5; 

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

actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f), 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 (1) Se aprobă schimbarea folosinței spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință în 

suprafață de 82,58 mp, de 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, 

sector 5, transmise în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 prin adoptarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 219/2001, Hotărârii C.G.M.B. nr. 231/2002 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2016, din spații 

pentru activitatea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, în spații pentru înființarea de servicii de 

asistență socială de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.  

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

 Art. 2 Bunurile menționate la art. 1 sunt bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului 

București și vor fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

186/2008.  

 Art. 3 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 5 să întocmească documentația necesară 

pentru modificarea cărților funciare în sensul schimbării proprietarului din statul român în Municipiul 

București. Consiliul Local Sector 5 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor 

de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele 

emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară în legătură cu bunurile menționate la art. 

1. 
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Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 219/2001, Hotărârii C.G.M.B. nr. 231/2002 și  Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 289/2016 se modifică în mod corespunzător. 

Art. 5 Schimbarea destinației spațiilor atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.  

         Art. 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Consiliul Local Sector 5 vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorui 5 de a hotărî cu privire la  

înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni, cu obiect principal de activitate servicii de 

 pază 

 

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 autorităţi 

publice nr. 6/27.04.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 146/26.04.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 25/14.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 5 Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, art. 45 alin. (1) 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 Sector 5 Bucureşti să hotărască cu privire la înfiinţarea 

unei societăţi comerciale pe acţiuni, cu obiect principal de activitate servicii de pază. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorui 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 156 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind acordul Consiliului General al Municipiului București, în vederea  

construirii unei creșe și a unei grădinițe pe terenurile în suprafață de 790,00 mp fiecare,  

situate în București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși” 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație nr. 8/27.04.2017, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 36/26.04.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 144/26.04.2017 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 79/30.03.2017 a Consiliului Local Sector 6 privind 

solicitarea acordului prealabil al Consilului General al Municipiului București în vederea asocierii și 

realizării unei creșe și a unei grădinițe de către Consiliul Local al Sectorului 6 pe terenurile în 

suprafață de 790,00 mp fiecare, situate în cartierul Constantin Brâncuși Zona B, sector 6, București; 

Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1.263/18.10.2005, privind transmiterea unor terenuri 

din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenție Naționale pentru Locuințe în 

proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului București și în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

lit. q) și 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 împuternicește Consiliul Local Sector 6, să construiască pentru și în numele 

Municipiului București, o creșă și o grădiniță pe terenurile în suprafață de 790,00 mp fiecare, situate 

în București, sector 6, zona B a cartierului ”Constantin Brâncuși”. 

Art.2 Se împuternicește Consiliul Local Sector 6 ca în vederea realizării investiției să hotărască 

cu privire la sursa de finanțare, care poate fi din bugetul local al Sectorului 6 sau prin asociere. 

Art.3 La finalizarea investiției aceste construcții vor fi inventariate și transmise în vederea 

înscrierii în evidențele Municipiului București. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 157 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind constituirea Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Zona Urbană Funcțională 

București 

 

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

privind  disponibilitatea și rezervarea denumirii asociației nr. 160077/22.03.2017, raportul de 

specialitate al Direcției Generale Dezvoltare lnvestiții - Direcția lnvestiții nr. 2010/25.04.2017, prin 

care se propune constituirea unei asociații cu obiect principal de activitate îmbunătățirea și 

dezvoltarea durabilă a întregii zone urbane extinse a municipiului București; 

Văzând raportul Comislei juridice și de disciplină nr.147/ 26.04.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire Ia asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.11, art. 36 alin. (2) lit. e), și alin. (7) lit. c), precum 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 asocierea și participarea Municipiului București în calitate de membru 

fondator, Ia  constituirea Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Zona Urbană Funcțională 

București, persoană juridică de drept român, de drept privat de utilitate publică, înființată conform art. 

11 și următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 2  Se  aprobă participarea Municipiului București,  prin Consiliul General al Municipiului 

București, în calitate de asociat-membru fondator, Ia constituirea Asociației de Dezvoltare 

lntercomunitară Zona Urbană Funcțională București, în care Municipiul București are un caracter 

polizator din punct de vedere socio-economic cu unitățile administrativ- teritoriale înconjurătoare între 

care există cel puțin o relație bazată pe migrație și navetism. 

Art. 3 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Zona Urbană 

Funcțională București în forma prevăzută Ia anexa nr. 1* Ia prezenta hotărâre și Statutul Asociației de 

Dezvoltare lntercomunitară Zona Urbană Funcțională București în forma prevăzută Ia anexa nr. 2* Ia 

prezenta hotărâre. 

Art. 4 Asociația de Dezvoltare lntercomunitară Zona Urbană Funcțională București va avea 

sediul în București, str. Aristide Demetriade nr. 2, etaj 3, sector 1, biroul nr.5 în suprafață de 18,79 mp 

identificat potrivit anexei nr. 1 Ia Contractul de comodat încheiat între Municipiul București și Apa 

Nova București SA și va avea un patrimoniu inițial de...(...)  RON. Se  aprobă participarea Consiliului 
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General al municipiului București Ia patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție 

în...[numerar/natură] în valoare de....(...) RON. 

Art. 5 Se împuternicește Dna Gabriela Firea, Primar General al Municipilui București, să 

semneze în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București, Actul Constitutiv și 

Statutul Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Zona Urbană Funcțională București, anexate Ia 

prezenta hotărâre. 

Art. 6  Numărul membrilor Adunării Generale a  Acționarilor din partea Consiliului General al  

Municipiului București  în  Asociația de  Dezvoltare lntercomunitară Zona Urbană Funcțională 

București vor fi în număr de 5 (cinci): 

-  Ciucu Ciprian 

-  Sebeșan Mircea 

-  Ciudomirov Mihai Anton 

-  lliescu Lucian 

-  lonescu Tudor-Tim 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti – activitate 

 proprie – pentru anul 2016 

 

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

Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 55/26.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 126/26.04.2017 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 contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic – Se aprobă situaţiile financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti – activitate 

proprie – pentru anul 2016, conform anexelor*, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 159 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al  

Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

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

Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 53/26.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 127/26.04.2017 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) 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: 

 

Articol unic – Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2016, conform anexelor 1* – 8*, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 160 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea execuţiei Bugetului Municipiului Bucureşti la 31.03.2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 54/26.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 128/26.04.2017 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) 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 execuţia bugetului Municipiului Bucureşti la 31.03.2017 pe secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare conform anexelor 1- 4. 

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

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 161 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.  22/30.01.2017 privind aprobarea înfiinţării  

societăţii pe acţiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 419991/25.10.2016 şi nr. 17688/19.01.2017 şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii CGMB nr. 

22/30.01.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 56/26.04.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 129/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 231/21.09.2016 privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi 

comerciale în scopul construirii de locuinţe; 

-Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 11 şi pct. 17, art. 37 şi art. 45 alin. (3), 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. I  Se modifică art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017, articol care va avea 

următorul cuprins: 

"Art. 2 Membrii fondatori ai societăţii Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti SA vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în 

Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian 

Orlando 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, 

reprezentată prin administrator ……………………. 
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    Art. II Se modifică art. 5 alin. (2) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017, care va avea 

următorul cuprins: 

   “Art. 5 alin. (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

119.880 acţiuni numerotate de la 1 la 119.880, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 120 acţiuni numerotate de la 119.881 la 

120.000 reprezentând 0,1% din capitalul social.” 

Art. III Se modifică art. 5 alin. (3) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017, articol care va 

avea următorul cuprins: 

"Art. 5 alin. (3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A. în cuantum de 11.988.000 lei, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti prin Consiliului General al Municipiului Bucureşti” 

Art. IV Se modifică art. 10 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017, care va avea următorul 

cuprins: 

“ Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Trustul de Clădiri Metropolitane 

Bucureşti S.A.: 

 - Doicin Cristian Vasile 

 - Ionescu Tudor-Tim 

 - Popa Simona Mariana" 

Art. V Se modifică anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 şi va avea cuprinsul 

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

Art. VI Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 rămân neschimbate. 

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

Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 162 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 203/2007 privind  

participarea Municipiului București la ECAD (European Cities Against Drugs) 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 57/26.04.2017, raportul Comisiei 

sănătate și protecție social nr. 6/27.04.2017, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare 

și asociere cu alte autorități publice nr. 4/27.04.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

130/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 112 și art. 116 din Legea nr. 292/ 2011 privind Legea asistenţei sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 

şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale 

antidrog 2013-2020; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 227/2014 privind aprobarea Strategiei Antidrog a Municipiului 

București pentru perioada 2014-2020 și a Planului de Acţiune pentru implementarea acesteia; 

Luând în considerare art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 59 alin. (2) şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și 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.I Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 203/13.09.2007 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„(1) Cotizația anuală în valoare de 3000 de Euro aferentă participării la ECAD va fi plătită din 

bugetul Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.  

(2) Se aprobă plata cotizațiilor restante, începând cu anul 2015”. 

  Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 203/13.09.2007, modificată prin Hotărârea 

C.G.M.B. 242/20.12.2011, rămân neschimbate. 
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Art. VI Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti și Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşt vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 163 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului de  

realizare a unui centru de transplant multi-organ în cadrul Spitalului Clinic ”Sfânta Maria” prin 

construirea unui corp nou de clădiri în cadrul Spitalului Clinic ”Sfânta Maria” 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții, Direcției Buget și Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 7/27.04.2017, raportul Comisiei 

pentru relați internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 5/27.04.2017 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 131/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulteriore; 

-  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind  transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale ,cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/2016 privind acordul Municipiului București cu privire la construirea 

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

”Sfânta Maria”; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și 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 acordul de parteneriat pentru implementarea proiectuluui de realizare a unui 

centru de transplant multi-organ în cadrul Spitalului Clinic ”Sfânta Maria„ prin constuirea unui corp 

nou de clădire în cadrul Spitalului Clinic ”Sfânta Maria”, prevăzut în anexa* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în 

numele Municipiului București, acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 

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

București, Consiliul Local al Sectorului 1 și Spitalul Clinic ”Sfânta Maria” 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 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/2015 privind darea în  

folosință gratuită Fundației Ronald S. Lauder-România a imobilului-teren în 

 suprafață de 1015 mp, situat la intersecția străzii Cluceru Udricani cu str. Iuliu  

Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 32/26.04.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 132/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 526/2008 privind recunoașterea 

Fundației Ronald S. Lauder ca fiind de utilitate publică; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 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 Articolul 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/2015 se modifică şi va avea următorul conținut:   

”Se aprobă darea în folosință gratuită a Fundației Ronald S. Lauder – România, pe o perioadă 

de 49 ani, a imobilului – teren prevăzut la art. 1, în vederea construirii unei săli de sport pe cheltuiala 

integrală a Fundației Ronald S. Lauder – România.” 

Art. II Articolul 4, lit. b) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/2015 se modifică şi va avea următorul 

conținut:  

”să folosească bunul pentru uz și folosință publică și numai cu destinația stabilită” 

„Art. III Articolul 4, lit. f) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/2015 se modifică şi va avea următorul 

conținut:  

”să restituie bunul dat în folosință gratuită la termenul stabilit, cu construcția și toate 

îmbunătățirile efectuate pe durata dreptului de folosință” 

Art. IV Articolul 5, lit. d) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/2015 se modifică şi va avea următorul 

conținut: 

”în situația în care în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei nu au 

început lucrările de edificare a construcției sau terenul nu este folosit conform destinației” 

Art. V Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/2015 rămân neschimbate. 

Art. VI 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 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 165 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului  

Imobiliar în administrarea Administrației Străzilor București a spațiului situat 

 în Bd. Regina Elisabeta nr. 75, sector 5 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu și Administrației Fondului Imobiliar; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 33/26.04.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 133/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresele cu nr. 4599/2016 și nr. 3732/2017 emise de către Administrația 

străzilor București; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- 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) și 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 Administrației Fondului Imobiliar în 

administrarea Administrației Străzilor București a spațiului cu altă destinație situat în Bd. Regina 

Elisabeta nr. 75 (fost M. Kogălniceanu nr. 55), sector 5, în scopul desfăşurării activităților Direcției  

Parcaje din cadrul acestei instituții publice. 

 Art. 2  Spațiul se identifică potrivit anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Imobilul menționat la art. 1 se exclude din lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

109/2003, privind aprobarea listei spaţiilor supuse vânzării, în condiţiile Legii nr. 550/2002. 

 Art. 4 Bunul menționat la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului 

București și va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

186/2008. 

 Art. 5 Administrația Străzilor București va întocmi documentația cadastrală în numele 

Municipiului București. 
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 Art.6  Cheltuielile pentru amenajarea spațiului și pentru înscrierea în cartea funciară vor fi 

suportate de către Administrația Străzilor București, iar schimbarea destinației atrage după sine 

revocarea prezentei hotărâri. 

 Art.7  Predarea – primirea acestuia se face pe bază de proces-verbal încheiat între 

Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Străzilor București, în termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

       Art.8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Străzilor București vor aduce la 

îndeplinirea prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea din administrarea Teatrului Masca în  

administrarea Teatrului Exelsior a imobilului situat în Bdul. Bucureștii Noi nr.  

66, sectorul 1 

 

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

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

al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 34/26.04.2017, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

7/26.04.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 134/2017 din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 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 Imobilul situat în Bdul. Bucureștii Noi nr. 66, sectorul 1, aflat în domeniul public al 

Municipiului București, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se 

transmite din administrarea Teatrului Masca în administrarea Teatrului Exelsior, ambele instituții 

publice de cultură de interes local. 

 Art.2 (1) Predearea–primirea imobilului menționat la art.1 din prezenta hotărâre se face în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

(2) În situația în care termenul de la alin. (1) nu a fost respectat, imobilul se consideră preluat, 

patrimoniul unităților urmând a se modifica corespunzător. 

 Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 19/03.02.2000 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător, iar Teatrul Masca va 

inventaria imobilul conform listei anexă la aceasta. 

 Art. 6 Păstrarea funcționalității imobilului transmis este obligatorie pentru Teatrul Excelsior. 

Schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

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

București, Teatrul Masca și Teatrul Exelsior, vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 167 

 

 

 

Anexa la HCGMB nr. 167/2017 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 

ale imobilului situat  în București, Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, care se  

transmite integral Teatrului EXCELSIOR 

 

 

1. Construcție C1 (S+P+1E) cu suprafața construită la sol de 1.054 mp; 

  

2. Teren în suprafață de 3.175 mp; 

 

 

 

Întocmit, 

Șef Serviciul Cadastru 

ing. Dragoș Mihai RENAUD 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea integrală din administrarea Teatrului Odeon în  

administrarea Operei Comice pentru Copii a imobilului situat în București,  

Calea Giulești nr. 16, sectorul 6 

 

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

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

al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 35/26.04.2017, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

8/26.04.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 135/2017 din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de adresa nr. 459/22.03.2017 a Operei Comice pentru Copii; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 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 Imobilul situat în București, Calea Giulești nr. 16, sectorul 6, aflat în domeniul public al 

Municipiului București, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se 

transmite integral din administrarea Teatrului Odeon în administrarea Operei Comice pentru Copii, 

ambele instituții publice de cultură de interes local. 

 Art.2 (1) Predearea–primirea imobilului menționat la art.1 din prezenta hotărâre se face în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

(2) În situația în care termenul de la alin. (1) nu a fost respectat, imobilul se consideră preluat, 

patrimoniul unităților urmând a se modifica corespunzător. 

 Art. 3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 216/2009 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător, iar Opera Comică 

pentru Copii va inventaria imobilul conform listei anexă la aceasta. 

 Art. 5 Păstrarea funcționalității imobilului transmis este obligatorie pentru Opera Comică pentru 

Copii. Schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

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

București, Teatrul Odeon și Opera Comică pentru Copii, vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 168 

 

 

 

Anexa la HCGMB nr. 168/2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului situat  în București, Calea Giulești nr. 16, sectorul 6, care se transmite integral 

din administrarea Teatrului ODEON în administrarea Operei Comice pentru Copii 

  

 

 

1. Construcția  C1 2S+P+3E și terasă cu suprafața construită  de 3074 mp; 

2. Construcția C2 cu o suprafață construită de 6 mp 

3. Teren în suprafață de 8925 mp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Dragoș RENAUD, Șef Serviciu DP 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind  "Interzicerea folosirii animalelor în circuri în Municipiul Bucureşti" 

 

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

Municipiului Bucureşti, şi raportul de specialitate al Direcţiei de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 18/27.04.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr.136/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 

9/2008; 

- Regulamentul EC 1739/2005 pentru controlul şi monitorizarea mişcării animalelor pentru circ în 

Uniunea Europeană şi Directiva 1999/22 EC (Directiva EC Zoo); 

-  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se interzice folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de 

gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Fac excepţie de la prevederile art. 1 caii, câinii, porumbeii, papagalii şi animalele folosite 

în delfinarii sau acvarii. 

 Art. 3 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri reprezintă contravenţie şi se sancţionează 

cu amenzi curpinse intre 2.500 şi 5.000 lei, iar contravenienţii au obligativitatea de a părăsi teritoriul 

Municipiului Bucureşti, în termen de maxim 24 de ore de la data notificării de către autoritatea 

competentă. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre intră in vigoare în termen de 10 zile de la data aprobării. 

 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 şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 169 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea "Strategia pentru protecţia şi bunăstarea animalelor în 

 Municipiul Bucureşti" 
 

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

Municipiului Bucureşti, şi raportul de specialitate al Direcţiei de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 19/27.04.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 137/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 227/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 

9/2008; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă "Strategia pentru protecţia şi bunăstarea animalelor în Municipiul Bucureşti", 

conform anexei nr. 1. 

Art. 2 Anexa nr. 1* face parte integrantă din prezenta hotărâre 

    Art. 3 Prezenta hotărâre completează Hotărârea C.G.M.B. nr. 117/2010 de înfiinţare a 

Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor 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 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti,  27.04.2017 

Nr.  170 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti al domnului  Poșircaru Ion 

 

Având în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară  nr. 16/20.04.2017, înregistrată la 

Cabinet Secretar General cu nr. 1793/6/21.04.2017 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

2161/21.04.2017, prin care se propune domnul  Poșircaru Ion pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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: 
 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului  Poșircaru Ion, pe locul rămas vacant  în urma încetării mandatului domnului 

Turcescu Robert Nicolae. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 171 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti al domnului  Ivan Florin 

 

Având în vedere adresa Uniunii  Salvaţi România  înregistrată la Cabinet Secretar General sub 

nr. 317/20.01.2017 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 420/25.01.2017, prin care se 

propune domnul  Ivan Florin pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului  Ivan Florin, pe locul rămas vacant  în urma încetării mandatului domnului 

Ciurea Alexandru. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 172 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti al doamnei Radu Elena 

 

Având în vedere adresa Uniunii Salvaţi România înregistrată la Cabinet Secretar  sub nr. 

317/20.01.2017, şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 420/25.01.2017, prin care se 

propune doamna Radu Elena pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al doamnei Radu Elena, pe locul rămas vacant  în urma încetării mandatului domnului 

Mălureanu Liviu. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 173 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti al domnului Berceanu Octavian - Alexandru 

 

Având în vedere adresa  Uniunii  Salvaţi România înregistrată la Cabinet Secretar General sub 

nr. 317/20.01.2017, şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 420/25.01.2017, prin care se 

propune domnul Berceanu Octavian - Alexandru pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Berceanu Octavian - Alexandru, pe locul rămas vacant  în urma încetării 

mandatului domnului Nicuşor Daniel Dan. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 

Nr. 174 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti al domnului  Marinescu Sorin-Dumitru 

 

Având în vedere adresa Uniunii Salvaţi România înregistrată la Cabinet Secretar  sub nr. 

317/20.01.2017, şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 420/25.01.2017, prin care se 

propune doamnul  Marinescu Sorin-Dumitru pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului  Marinescu Sorin-Dumitru, pe locul rămas vacant  în urma încetării mandatului 

doamnei  Prună Cristina-Mădălina. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 27.04.2017 
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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 bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.04.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2017;  

 Analizând: 

 - Anunțul public nr. 12811/03.03.2017 întocmit de Direcţia Administraţie Publică și Evidență 

Electorală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la 

proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017, înregistrat sub nr. 

18835 din 28.03.2017; 

 - Amendamentele formulate de Primarul Sectorului 2 la proiectul bugetului general al Sectorului 

2 pe anul 2017, înregistrate la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 1068/03.04.2017; 

 - Amendamentele formulate de Viceprimarul Sectorului 2 la proiectul bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2017, înregistrate la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 1079/03.04.2017; 

 - Amendamentul formulat de Secretarul Sectorului 2 la proiectul bugetului general al Sectorului 

2 pe anul 2017, privind îndreptarea erorii material din preambulul proiectului de hotărâre, astfel cum a 

fost consemnat în procesul verbal al ședinței; 

 - Amendamentul formulat de către doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta 

Alexandra la proiectul bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2017, astfel cum a fost consemnat în 

procesul verbal al ședinței; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Legea-Cadru nr. 284/2010 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - 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 nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările  

şi completările ulterioare; 

 - Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și 

unele măsuri fiscal-bugetare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, 

din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, 

pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, 

precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării 

modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de 

finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 42/2015 pentru modificarea si completarea 

H.C..L. Sector 2 nr. 26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale 

privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 4507/28.02.2017 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la 

sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 - Decizia nr. 1042/10.03.2017 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat pentru anul 2017; 
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 - Decizia nr. 1043/10.03.2017 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate; 

 - Decizia nr. 72/12.01.2017 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe 2017; 

 - Adresa nr. 11586/14.02.2017 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti privind  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale în anii 2018-2020; 

 - Adresa nr. 12993/20.02.2017 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti privind  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018-2020; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 429/2016 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2017; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 - Adresa nr. 6393/6418/P/31.03.2017 a Instituției Prefectului Municipiului București cu situația 

numărului maxim de posturi stabilit pentru anul 2017; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 se 

stabileşte conform  anexei nr. 1, astfel: 

 venituri    –    1.266.006 mii lei 

 cheltuieli  –    1.533.681 mii lei;  

 deficit     –        267. 675 mii lei. 

 Deficitul este finanţat din excedentul anului 2016 în sumă de  267.675 mii lei. 

 

 Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 (anexa nr. 2) se 

stabileşte la: 

- venituri  la suma de 1.032.219 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  – 859.681 mii lei (diminuate cu vărsămintele  

transferate la secţiunea de dezvoltare) 



118 

 

 venituri ale secţiunii dezvoltare -  172.538 mii lei (care reprezintă vărsăminte 

din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.299.894 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  859.681 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare    -  440.213 mii lei; 

  -    deficit secţiunea dezvoltare  – 267.675 mii lei finanţat din excedentul anului 2016, în 

valoare de 267.675 mii lei. 

     

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  pe anul 

2017 în sumă de 1.299.894 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, 

secţiuni, paragrafe,  titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite,  dupã cum urmeazã: 

 (1). 61.001 mii lei pentru cap. 51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei  nr. 2.2, repartizate 

astfel: 

 43.224 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare  ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 

2.3; 

  2.687 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

anexa nr. 2.4; 

 15.090 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.5. 

 

 (2). 41.511 mii lei pentru cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.6, repartizate 

astfel: 

 36.267 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, anexa nr. 2.7; 

 5.244 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, 

anexa  nr. 2.8; 

 

 (3). 17.148 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” 

”reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2 , anexa nr. 2.9; 

 

 (4) 601 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute la 

secţiunea funcţionare şi dezvoltare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.11. 

 

 (5) 29.313 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publică şi siguranţă naţională» (anexa 

nr .2.12), repartizate astfel : 
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 28.434 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr. 2.13 ; 

 879 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru 

Protecţia Civilă –Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al  Sectorului 2, anexa nr. 

2.15; 

 

 (6) 337.468 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv  pentru 

finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de 

acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli şi  rambursării creditelor utilizate din 

acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.17 - 2.42; 2.87; 2.88;    

 

 (7). 2.418 mii lei pentru capitolul 66.02 « Sănătate » - conform anexei nr. 2.43 repartizate 

astfel: 

 

 2.418 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la 

secţiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr  2.44; 

 

 (8). 70.190 mii lei pentru capitolul 67.02 « Cultură, Recreere şi Religie » (anexa nr. 2.45), din 

care:  

 2.598 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – 

serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

conform anexei nr. 2.46; 

 1.690 mii lei pentru finanţarea rambursărilor de credite aferente datoriei publice 

externe, anexa  nr.  2.48; 

 10.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 

2.50. 

 1.831 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru 

proiecte  derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr 2.52; 

 54.071 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public Sector 

2 (întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement), 

anexa nr. 2.53; 

 

 (9). 179.291 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 « Asigurări şi asistenţă socială » - cheltuielile 

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, din care 70 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii 

anteriori,  anexele nr. 2.55- 2.65; 
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 (10). 419.605 mii lei pentru finanţarea cap. 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică », 

anexele nr. 2.67 -2.73, astfel: 

 411.642 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunea dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de 

creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit ; 

 6.327 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale; 

 1.600 mii lei pentru „Alte cheltuieli de investiţii”; 

 36 mii lei pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă. 

 

 (11) 111.606 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.74), din 

care:  

 110.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a 

sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr. 2.75; 

 1.606 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în 

cadrul capitolului bugetar « Canalizare » atât pentru rambursarea de credite aferente 

datoriei publice  locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de 

canalizare în sector, anexa nr.2.77; 

 

 (12) 29.742 mii lei –  pentru finanţarea  cap. 84.02 “Transporturi” (anexa nr. 2.79), din care : 

 12.435 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public Sector 

2, anexa nr. 2.82; 

 17.307 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, 

cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.83; 

 

 Art. 4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate proiectele culturale ale 

Centrului Cultural Mihai Eminescu se vor finanța doar în urma aprobării acestora de către Consiliul 

Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 5 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi  externe contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2,  în sumă de 192.160 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei 

energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un număr de 1.126 obiective de investiţii, 

anexele nr. 3; 3.1; -3.4. 

 

 Art. 6  Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017,  conform anexelor 

nr. 3.5 - 3.8 ; 6.7 - 6.16, astfel: 

- Total venituri  în sumă de 1.551 mii lei, din care: 

 subvenţii de la bugetul de stat – 302 lei; 

 fonduri UE (mecanismul financiar SEE)   - 1.249 mii lei 

- Total cheltuieli în sumă de 1.551 mii  lei - secţiunea de dezvoltare. 
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 Art. 7  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017,  conform anexelor nr. 4 ; 4.1 - 

4.29, astfel: 

- Total venituri  în sumă de 109.180 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare    -  93.851 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare       - 15.329 mii lei (din care 12.815 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- Total cheltuieli în sumă de 109.180 mii  lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare   -  93.851 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare        -  15.329 mii lei. 

 

 Art. 8 Se aprobã programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2017, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.1113. 

 

 Art. 9 (1) Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexelor nr. 6; 6.1 - 6.3. 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. 

 (2) Se aprobă programul suport multisectorial pentru funcţionarea instituţiei, finanţat din bugetul 

general al sectorului 2, conform anexelor nr.6.4- 6.6. Se autorizează compartimentele de specialitate 

care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în 

limitele prevăzute în anexele nr. 6.4-6.6 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 10 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 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 7.   

 

 Art. 11 Se aprobã numărul maxim de posturi finanţat pe anul 2017 pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, conform anexelor  nr.  8 - 18.  

 

 Art. 12 (1) Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a 

programului social de acordare a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu 

program prelungit din Sectorul 2.  

    (2) Se aprobă alocarea veniturilor în sumă de 2.168 mii lei, provenite din taxa asupra 

mijlocului de transport stabilită în concordanţă cu prevederile art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea privind 

Codul fiscal nr. 227/2015, precum şi amenzile şi penalizările aferente, exclusiv pentru lucrări de 

întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale, venituri ce se regăsesc alocate 

în bugetul de cheltuieli ale subcapitolul ,,Străzi” aferent Administraţiei Domeniului Public Sector 2. 
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 Art. 13 Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate 

pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către 

ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea Guvernului 

României nr. 136/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art. 14 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 19.169 mii lei în 

completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanţarea de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE. 

 

 Art. 15 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate 

din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 31.927 mii lei pentru finanțarea 

complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ 

special şi a CMBRAE. 

 

 Art. 16 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la 

aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al 

Sectorului 2, au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în 

limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între 

creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 

21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (2) Ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au 

obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, 

graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2017, în 

funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1). 

  (3) Se interzice ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al 

Sectorului 2, recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată 

conform prevederilor alin. (1). 

 

 Art. 17 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucureşti, 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2017, ca urmare a modificãrilor 

intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor 

cauze justificate. 

   

 Art. 18  Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.88; 3; 3.1 - 3.8; 4 ; 4.1 - 4.29 ; 5 ; 5.1 – 5.1113; 6, 6.1 – 6.16; 

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

 

 Art. 19 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  
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  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 46 

Bucureşti, 03.04.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 03.04.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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*Hotărârea nr. 44 din10.04.2017 conţine date cu caracter personal şi poate fi vizualizată pe site-ul Consiliului Local Sector 5, 

www.sector5.ro    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 

anul 2017 

 

 Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Economică ; 

 Având în vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2017; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale completată şi 

modificată prin OUG nr. 63/2010 ; 

 În temeiul art. 45, alin (2), lit. a) şi art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART. 1 Se aprobă bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017, 

conform anexelor nr. 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART .2 Se aprobă bugetul SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2017, conform 

anexelor nr. 59-59.1, 66.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART 3 Se aprobă bugetul SC Economat SA pe anul 2017, conform Anexelor nr. 65-66 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART 4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (Învățământ 

Preuniversitar de stat) pe anul 2017, conform Anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 ART 5 Se aprobă bugetul Centrului Cultural Ştefan Iordache pe anul 2017, conform Anexelor 

nr. 75-77 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 ART 6 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

(Administraţia Pieţelor Sector 5) pe anul 2017, conform anexelor nr. 78-80 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 

Nr. 40 / 10.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

SECTOR 5  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

 

 Având în vedere Nota de Fundamentare a S.C Economat SA nr. 574/10.04.2017 înregistrată la 

D.G.E.I. cu nr. 1539/10.04.2017 şi Nota de fundamentare a SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA 

nr. 2933/10.04.2017 și înregistrată la D.G.E.I. cu nr. 1531/10.04.2017, precum şi Raportul Direcţiei 

Economice, 

 În temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 În temeiul art. 45, alin (2), lit. a) şi art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată , 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar în suma de 293.870.000 lei aferent anului 

2017 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul curent conform Anexelor nr. 1-4 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART 2. Primarul Sectorului 5 şi Direcţia Generală Economică și de Investiţii vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

  

Nr. 41/10.04.2017 

 

 

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

al Sectorului 5   

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti a Consiliului Local Sector 5 în vederea completării destinaţiei 

terenurilor şi a surselor de finanţare a proiectelor prevăzute de HG 

nr. 1481/2008 şi HG nr. 291/2011 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Administraţie Publică 

Locală nr. 15745/04.04.2017; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 privind schimbarea 

regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi 

de imobile aflate în proprietatea publică a statului 

 În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin. 2, lit. f din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

a Consiliului Local Sector 5 în vederea întreprinderii demersurilor necesare completării destinaţiei 

terenurilor şi a surselor de finanţare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 şi HG nr. 291/2011, 

cu „ şi pentru programe de dezvoltare urbană”, iar sursele de finanţare ale proiectelor să fie asigurate 

şi din bugetul local şi alte surse legal constituite. 

 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

VALERIU NICOLAE ŞUHAN 

 

  

Nr. 42/10.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind validarea mandatului de consilier al domnului Dragoş Geamănă 

 

 Ţinând cont de Adresa Uniunii Salvaţi România din data de 23.02.2017 înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 8024/24.02.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al 

domnului Dragoş Geamănă precum şi adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

H.M./P/5572/03.04.2017 transmisă şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 16276/06.04.2017; 

  Luând în considerare Procesul-Verbal al Comisiei de Validare; 

 În baza art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Dragoş Geamănă, supleant pe 

listele electorale ale Uniunii Salvaţi Bucureştiul. 

 Art. 2. - Domnul Dragoş Geamănă înlocuieşte pe doamna Vasilescu Andreea în Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

07/06.07.2016. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Valeriu Nicolae Şuhan 

 

  

Nr. 43/10.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL SECTOR  5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  

aparatului de specialitate al PRIMARULUI SECTORULUI 5 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Resurse Umane; 

 Ţinând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 În temeiul art. 45 alin. (l) şi art. 81 alin. (2) lit. ”e” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului 

propriu al Primăriei Sectorului 5, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Valeriu Nicolae Şuhan 

 

  

Nr. 45/10.04.2017 

 

 

 

 

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

al Sectorului 5    

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 Luând în considerare raportul de control întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă;  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 943.705 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr. I ce 

cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 113  

Data: 11.04.2017 

 

 

*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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane şi de 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În baza prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 77/30.03.2017 privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, de prevederile Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii – cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 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;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 vor aduce 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. 114 

Data: 11.04.2017 

 

*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 participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local Sector 6 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate elaborat de Serviciul Managementul Resurselor 

Umane şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 142/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi 

perfecţionare profesională în condiţiile art. 41 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 (2) Participarea la cursurile de perfecţionare profesională se va realiza conform opţiunilor 

formulate de către consilierii locali; 

 Art. 2. Costurile aferente participării la cursuri a consilierilor locali vor fi făcute în baza planului 

anual de perfecţionare profesională şi a fondurilor alocate în scopul instruirii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Direcţia 

Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 115 

Data: 11.04.2017 
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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 bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare  

şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2016 – 2017 pentru elevii cuprinşi în  

învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din  

Sectorul 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6;  

 Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind 

situaţia centralizată a burselor, pe categorii, pentru semestrul II - an şcolar 2016 – 2017, precum şi 

situaţia numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II- an şcolar 2016 – 

2017, situaţie în care sunt detaliate categoriile de burse şi numărul acestora pe fiecare unitate de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, adresă cu nr. 44 din data de 23.03.2017 trimisă pe 

e-mail şi înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 3174 din data de 24.03.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările 

ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012); 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2017, bursa „Primarului 

Sectorului 6”, pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au 

avut media generală anuală 10 în anul şcolar 2016 - 2017, bursa Primarului Sectorului 6 în cuantum 

de 2500 lei/an/elev. 

 Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2017, burse de 

excelenţă pentru elevii din uniţăţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au 

obţinut în anul şcolar 2016 - 2017 la olimpiadele naţionale locul I, II şi III precum şi la olimpiadele 

internaţionale locul I, II şi III astfel: 
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a) pentru olimpiade naţionale cuantumul: 

 - bursei de excelenţă pentru locul I – 2000 lei/olimpic; 

 - bursei de excelenţă pentru locul II – 1500 lei/olimpic; 

 - bursei de excelenţă pentru locul III – 1000 lei/olimpic; 

 - bursei de excelenţă pentru menţiune – 500 lei/ olimpic; 

b) pentru olimpiade internaţionale cuantumul: 

 - bursei de excelenţă pentru locul I – 3000 lei/olimpic; 

 - bursei de excelenţă pentru locul II – 2250 lei/olimpic; 

 - bursei de excelenţă pentru locul III – 1500 lei/olimpic; 

 - bursei de excelenţă pentru menţiune – 1000 lei/olimpic. 

 

 Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2017, pentru semestrul 

II an şcolar 2016 – 2017, elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de 

învăţământ din Sectorul 6, un număr de 11342 burse şcolare după cum urmează: 

a) 253 burse de performanţă în cuantum de 140 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

b) 8326 burse de merit în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

c) 74 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

d) 2020 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului şcolar 

în conformitate cu art. 13 alin. (a) şi (c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu 

modificările şi completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

e) 650 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor 

şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale  în conformitate cu art. 13 alin. (b) 

din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările 

ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

f) 19 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 4. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate şcolară este diferit faţă 

de numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont 

de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţă la 

oraganizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte 

surse. 
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 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti     Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la 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. 116 

Data: 27.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  

nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în 

 scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe 

 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii şi Expunerea de 

 motive  a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a Normelor metodologice de 

aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6: 

 nr. 158/25.08.2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de 

prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în Programul local multianual de reabilitare 

termică;   

 nr. 182/08.09.2016 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 reabilitare termică, inclusiv pentru 

proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin POR 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 – 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; 

 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul 

reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local 

multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile 

de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, se modifică şi se completează după cum 

urmează: „Se aprobă programul local multianual de investiţii 2016 – 2030 în scopul reducerii 

consumului de energie şi a emisiei de CO2, inclusiv lista acestuia cu asociaţiile de proprietari şi 

prioritizarea blocurilor de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1 şi 

respectiv Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016, 

rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Investiţii vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 117 

Data: 27.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în 

baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în  

lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în  

vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea  

termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de  motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (l) lit. f) şi g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi 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 completarile 

ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 29 lit. f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte 

sau convenţii; 

 Oferta indicativă transmisă de reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii înregistrată sub nr. 

32675/18.08.2016; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 
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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 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6: 

 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza 

garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o 

perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea 

asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe, precum şi a clădirilor publice; 

  nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul 

reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

 nr. 256/10.11.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe 

în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei 

pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea 

asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe, precum şi a clădirilor publice.   

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 6. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Titlul H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor 

finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în 

lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării 

finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a 

clădirilor publice, se modifică după cum urmează: 

 „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 

perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de 

eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 

al Municipiului Bucureşti”. 

 Art. 2. Articolul 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor 

finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în 

lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării 

finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a 

clădirilor publice, se modifică şi se completează după cum urmează: 
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 „(1) Contractarea şi garantarea finanţării/finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 

finanţarea şi/sau cofinanţarea măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de 

locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

(2) Blocurile de locuinţe menţionate la alin. (1) sunt conforme cu prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 şi sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta.  

(3) Lista clădirilor publice şi a locaţiilor aferente acestora, unde se vor realiza investiţii de eficienţă 

energetică, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta.” 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului  Local  al  Sectorului  6 nr. 191/29.09.2016, 

rămân neschimbate. 

 Art. 4. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 256/10.11.2016 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind 

aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 

60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie 

de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea 

termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală Investiţii vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 118  

Data: 27.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 rectificării  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;  

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 1b care fac parte integrantă din H.C.L. 

Sector 6 nr. 113/11.04.2017 privind  aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017, prin înlocuirea obiectivului „SF+PAC Construcţie 

corp nou Şcoala Gimnazială nr. 197” în valoare de 130 mii lei cu obiectivul „SF Construcţie corp 

grădiniţă în incinta Liceului Teoretic Marin Preda” în valoare de 130 mii lei.  

 Art. 2. Valoarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2017, precum şi celelalte anexe aprobate prin H.C.L. Sector 6 nr. 113/11.04.2017 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 119 

Data: 27.04.2017 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de . 

26.590 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 Braşov nr. 25”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9187/3/10 din 10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6, pentru 

construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 26.590 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. 120 

Data:  27.04.2017 
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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 Cotul Siretului nr. 21-25”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe tip duplex pe un teren în suprafaţă de  

588 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 Cotul Siretului nr. 21-25”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

48663/1/7 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Cotul Siretului nr. 21-25”,  Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe tip duplex pe un teren în suprafaţă de 588 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 121 

Data: 27.04.2017  
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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 Silistraru nr. 30”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

206 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Silistraru nr. 30”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35373/15/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Silistraru nr. 30”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 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. 122 

Data: 27.04.2017 
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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. 206-208”, Sector 6, 

 pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

3.970 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. 206-208”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46188/1/20 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 206-208”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.970 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. 123  

Data: 27.04.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 

m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35456/6/13 din 24.10.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 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 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. 124 

Data: 27.04.2017 
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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 Alexandru Iacobescu nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire balcoane şi extindere imobil existent pe un teren în suprafaţă de 197 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 Alexandru Iacobescu nr. 8”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41312/6/16 din 24.10.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Iacobescu nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire balcoane şi extindere imobil existent pe un teren în suprafaţă de 197 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 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. 125 

Data: 27.04.2017 
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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. 558-560”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de alimentaţie publică pe un teren în suprafaţă 

de 43.238 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. 558-560”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6368/2/1 

din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 558-560”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de alimentaţie publică pe un teren în suprafaţă de 43.238 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. 126 

Data: 27.04.2017 
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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. 15B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de  

9.060 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 – 

“Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 1477/1/9 

din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 9.060 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 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. 127 

Data: 27.04.2017  
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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 Eroina de la Jiu nr. 18”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 349 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 Eroina de la Jiu nr. 18”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu al Sectorului 6 nr. 

47787/1/2 din 16.01.2017 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 Eroina de la Jiu nr. 18”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 349 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 128 

Data: 27.04.2017 
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