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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar  General 

 

DISPOZIȚIE 

Nr.: 1134 din 18.08.2017 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 8164/1/5353/2017; 

 Văzând Raportul Comisiei de concurs de proiecte de management pentru instituția 

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI nr. PMB-DMRU 7509/1/27.07.2017; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare și 

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

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

organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de 

management; 

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

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

ulterioare; 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru instituția 

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI, fiind declarat câștigător Proiectul de management al 

domnului Bogdan-Dragoș-Aureliu Marian-Stanoevici care a obținut nota 9,37. 

 Art. 2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei * Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art. 3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția 

Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism și domnul Bogdan-DragoșAureliu 

Marian-Stanoevici vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 Avizat, 

 SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 GEORGIANA ZAMFIR 

 
 

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

General  

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

Primar General 

 

DISPOZIȚIE 

Nr.: 1179 din 24.08.2017 

 

 Având în vedere referatul Direcției Generale Operațiuni - Direcția Auditul și Managementul 

calității nr. 623 din 01.08.2017; 

 Ținând seama de prevederile Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice, (cuprinzând standardele de 

control intern/ managerial Ia entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ 

managerial), cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se înființează Comisia de monitorizare abilitată să monitorizeze, coordoneze și îndrume 

metodologic implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial Ia nivelul Primăriei 

Municipiului București, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 2 (1) Prin Comisia de monitorizare constituită se vor dispune măsurile necesare pentru 

elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor 

documentate pe procese în cadrul structurilor organizatorice ale Primăriei Municipiului București. 

(2) Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea 

președintelui acesteia și se stabilește pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al 

Comisiei de monitorizare. 

(3) Comisia de monitorizare va asigura elaborarea și actualizarea Programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/ managerial, cuprinzând obiectivele, țintele, acțiunile, responsabilitățile, 

termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective. 

(4) Secretarul Comisiei de monitorizare și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către 

președinte dintre angajații Direcției Auditul Managementul Calității. 

 Art. 3 Concluziile întâlnirilor vor fi transmise pentru informare către Primarul General. 

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

precum și persoanele care ocupă funcțiile de conducere specificate în anexă vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 
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 Art. 5 Dispoziția Primarului General nr. 311/29.02.2016 își încetează aplicabilitatea. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

GABRIELA FIREA 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti, 

GEORGIANA ZAMFIR 

  

AVIZAT, 

Direcția Juridic 

Director Executiv, 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Director executiv DAMC 

ALEXANDRU DINESCU 
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ANEXA Ia DPG nr. 1179/24.08.2017 

 

COMPONENȚA COMISIEI DE MONITORIZARE 

 

    Președinte: 

1. Administrator Public al Municipiului București. 

  

Înlocuitor: 

2. Director general Direcția Generală Operațiuni/Reprezentant Management. 

  

Membri: 

3. Viceprimar 1; 

4. Viceprimar 2; 

5. Secretar General al Municipiului București; 

6. Director Cabinet Primar General; 

7. Director executiv Direcția Auditul și Managementul Calității; 

8. Director executiv Direcția Relații Publice și lnformare; 

9. Director executiv Direcția Sisteme Informatice; 

10 Director Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat; 

11. Director general Direcția Generală lnfrastructură și Servicii Publice; 

12. Director executiv Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației; 

13. Director executiv Direcția Utilități Publice; 

14. Director general Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții; 

15. Director executiv Direcția lnvestiții; 

16. Director executiv Direcția Cultură, Sport, Turism; 

17. Director executiv Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe; 

18. Director general Direcția Generală Economică; 

19. Director executiv Direcția Financiar Contabilitate; 

20. Director executiv Direcția Venituri; 

21. Director executiv Direcția Buget; 

22. Director Direcția Suport Tehnico-Administrativ; 

23. Director general Direcția Generală Achiziții; 

24. Director executiv Direcția Proceduri Achiziții; 

25. Director executiv Direcția Contracte; 

26. Director general Direcția Generală Dezvoltare Urbană; 

27. Director executiv Direcția Urbanism; 

28. Director executiv Direcția de Mediu; 

29. Director executiv Direcția Administrație Publică; 

30. Director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică; 

31. Director executiv Direcția Juridic; 
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32. Director executiv Direcția Managementul Resurselor Umane; 

33. Director executiv Direcția Patrimoniu; 

34. Director executiv Direcția lmplementare Politici Publice; 

35. Director executiv Direcția lntegrare Străini și Diversitate; 

36. Director executiv Direcția Afaceri Externe și Protocol; 

37. Director executiv Direcția lntegritate; 

38. Șef Serviciu Serviciul lntern de Prevenire și Protecție; 

39. Șef Serviciu Serviciul pentru Relația cu Mass-Media. 

  

Invitați: 

40. Director executiv Direcția Audit Public Intern; 

41. Director executiv Corpul de Control al Primarului General al Municipiului București. 
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realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local privind dezvoltarea unui centru 

sportiv……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Popa Simona - Mariana 

și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București 

 

În baza referatului Primarului General al Municipiului București și  al Secretarului General al 

Municipiului București; 

Având  în vedere demisia doamnei Popa Simona - Mariana înregistrată Ia Cabinet Secretar 

General sub nr. 3568/6/11.08.2017 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 

4361/16.08.2017; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutut aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) 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 : 

  

Articol unic -  Se ia act de încetarea mandatului de consilier al doamnei Popa Simona -

Mariana, ca urmare a demisiei acesteia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir  

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 325 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 141/23.06.2016 privind alegerea 

comisiei de validare 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate nr. 4527/24.08.2017 al Direcției Asistență Tehnică și 

Juridică; 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea  

regulamentului  - cadru  de  organizare și funcționare  a consiliilor  locale, modificată și completată  

prin  Legea  nr.  673/2002  privind  aprobarea  Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru  aprobarea  

Regulamentului -  cadru  de organizare și funcționare a consiliilor locale;                                                                           

În  temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) și ale art. 45 alin.  (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 141/2016 privind  alegerea comisiei de validare se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

„4.  Doama Consilier general Popa Simona Mariana se înlocuiește  cu doamna Consilier 

general Florea Ancuța Doina” 

Art. 2  Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii  C.G.M.B.  nr.  141/23.06.2016 privind alegerea 

comisiei de validare, modificată, rămân neschimbate. 

Art. 3  Hotărârea nr.  141/23.06.2016 se  completează cu  prevederile  prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 326 
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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 București al doamnei Grigore Liliana 

 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 38/29.08.2017, înregistrată Ia Cabinet 

Secretar General sub nr. 3782/6/29.08.2017 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 

4624/29.08.2017, prin care se propune doamna Grigore Liliana pentru funcția de consilier; 

Văzând procesul - verbal   al Comisiei de  validare  a  Consiliului General al Municipiului 

București; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor 

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București al doamnei Grigore Liliana, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului doamnei 

Popa Simona Mariana.                                                   

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 327 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru demararea procedurilor în vederea realizării obiectivului  

Centura Verde a  Municipiulul București 

 

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

de specialitate nr. 6606/23.08.2017 al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu.  

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 31/28.08.2017 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 263/29.08.2017 din cadrul  Consiliului General al Municipiului 

București;    

În  conformitate cu prevederile: 

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 127/26.05.2016  privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru 

Mediu - revizuit 2015;   

- art. 22  alin. (h)  din  Legea nr. 104/2011 privind  calitatea  aerului ambiental, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de  Urgență  a  Guvernulul nr. 195/2005  privind  protecția mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-   Legii nr. 24/2004 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă demararea procedurilor  pentru realizarea obiectivului strategic “Centura 

Verde a Municipiului București". 

Art. 2 Se aprobă realizarea documentației  tehnice  în vederea  evidențierii  datelor preliminare 

necesare implementării obiectivului "Centura Verde a Municipiului București", prin Direcția de Mediu. 

Art. 3 Suma aferentă realizării documentației tehnice se va suporta din bugetul local al 

Municipiului București pe anul 2017, ce va fi modificat corespunzător. 

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

București vor aduce Ia îndeplinlre·prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 328 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind demararea procedurilor pentru identificarea de locuinţe de pe piaţa liberă în vederea închirierii de 

către Municipiul Bucureşti pentru cazurile sociale şi cele de urgenţă 

 

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

de specialitate nr. 12070/1/22.08.2017 al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă 

Destinaţie; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 79/29.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 264/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cât şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind 

asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi 

din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă demararea procedurilor pentru identificarea de locuinţe de pe piaţa liberă, în 

vederea închirierii de către Municipiul Bucureşti pentru cazurile sociale şi cele de urgenţă pe o 

perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii în funcţie de necesitate. 

Art. 2 Imobilele identificate vor avea destinaţia de locuinţe sociale şi vor fi atribuite către 

persoanele/familiile aflate pe listele de priorităţi, liste adoptate în baza Hotărârilor C.G.M.B. pentru 

cazuri sociale şi cele de urgenţă. 

Art. 3 Selecţia imobilelor ce vor fi închiriate se va face de către o Comisie mixtă stabilită ulterior 

prin Dispoziţie de Primar General, asigurând reprezentarea tuturor grupurilor politice din Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti şi după o metodologie aprobată de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti. 

Art. 4 Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Direcţia Patrimoniu prin Serviciul Spaţiu 

Locativ şi cu Altă Destinaţie. 

Art. 4 Direcţia Patrimoniu prin Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie şi celelalte direcţii 

implicate 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 329 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 104/29.07.2017, raportul Comisiei 

sănătate şi protecţie socială nr. 14/28.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

265/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 19, art. 79, art. 112 şi art. 115 alin. (2) din Legea 

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

- art. 58 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Strategiei Naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi“, 2015 -

2020; 

- Strategiei Naţionale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei, 2015 -2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 privind modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui stimulant pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu 

handicap în cuantum de 500 lei/lunar. 

Art. 2 Sumele vor fi acordate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, conform Metodologiei prevăzute în anexa nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti şi Consiliile Locale ale sectoarelor 1 – 6, prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului de sector 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind “Înfiinţarea unui hotel pentru câini şi pisici, unui cimitir şi a unui crematoriu 

pentru animale“ 

 

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 al Autorităţii 

pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (A.S.P.A.); 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 32/28.08.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 266/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B nr. 170/2017 privind Strategia pentru protecţia şi 

bunăstarea animalelor în Municipiul Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă demararea studiilor necesare înfiinţării şi amenajării unor facilităţi de cazare 

pentru câini şi pisici, pe raza municipiului Bucureşti. 

Art. 2 Se aprobă demararea studiilor necesare înfiinţării şi amenajării unor facilităţi de înhumare 

şi incinerare a câinilor şi pisicilor, pe raza municipiului Bucureşti. 

Art. 3 Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (A.S.P.A.) şi direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 331 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor părţi din imobilul Spitalul Filantropia situat în Bd. Ion Mihalache  

nr. 11 -13, sector 1, din domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea  

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, în domeniul public al statului  

şi administrarea Ministerului Sănătăţii 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 12246/24.08.2017 şi Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 10633/24.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 80/29.08.2017, raportul Comisiei sănătate şi protecţie 

socială nr. 15/28.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 267/29.08.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresele nr. 46741/2017 şi nr. 46617/2017 emise de către Ministerul Sănătăţii; 

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (c) şi art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă trecerea unor părţi din imobilul Spitalul Filantropia situat în Bd. Ion Mihalache 

nr. 11 - 13, sector 1, din domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Administraţiei şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, 

părţi din imobil ce se identifică conform anexelor 1* şi 2*, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Părţile din imobil menţionate la art. 1 se declară din bun de interes public local în bun de 

interes public naţional. 

Art. 3 Partea din imobilul Spitalul Filantropia, identificată conform anexei nr. 1, trece în 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii pentru Centrul de Transfuzie 

Sanguină Bucureşti, iar partea din imobilul Spitalul Filantropia, identificată conform anexei nr. 2, trece 

în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii pentru Institutul Naţional de 

Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie. 

Art. 4 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

Art. 5 Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii, în termen de 60 

de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art. 6 Operaţiunile de modificare a cărţii funciare privind înscrierea drepturilor conferite prin 

aplicarea prezentei hotărâri se vor face prin grija Ministerului Sănătăţii. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretariatului General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Secretarul General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti" domnului Ilie Ilaşcu 

 

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

de specialitate nr. 5749/30.08.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 29/30.08.2017, şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 311/29.08.2017 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" domnului Ilie 

Ilaşcu pentru eroismul şi spiritul de sacrificiu manifestate în lupta pentru independenţa şi integritatea 

teritorială a Republicii Moldova. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 333 
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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"  domnului Mircea Lucescu 

 

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

de specialitate nr. 5523/18.08.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 19/28.08.2017, raportul Comisiei învăţământ, 

tineret, sport şi educaţie civică nr. 15/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

268/29.08.2017 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" domnului 

Mircea Lucescu pentru merite sportive. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 334 
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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 Cristina Georgiana Neagu 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate nr. 5560/22.08.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 28/29.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 310/29.08.2017 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 

Cristina Georgiana Neagu pentru merite deosebite în activitatea competiţională şi contribuţia adusă 

promovării sportului românesc în afara ţării. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 335 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București și  

aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statutului de funcții și  

Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 

 

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

de specialitate comun al Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 5659/24.08.2017, al Direcției 

Managementul Resurselor Umane nr. 8801/24.08.2017 și al Direcției Buget nr. 5877/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție nr. 16/28.08.2017, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 20/29.08.2017, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 106/2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 270/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Legii - Cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

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

alin. (2) și art. 73 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înființează Centrul pentru Seniori al Municipiului București, serviciu public de interes al 

Municipiului București, persoană juridică de drept public. 

 Art. 2 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului pentru Seniori al Municipiului 

București se va face din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului 

București.  

 Art. 3 Sediul administrativ va fi în Bd. Regina Elisabeta 47, sector 5. 

 Art. 4 Obiectivul de activitate al Centrului pentru Seniori al Municipiului București îl constituie: 

 a) prestarea de servicii publice de interes local adresate persoanelor de vârsta a treia, care să 

vină în sprijinul persoanelor vârstnice, precum și persoanelor pensionate în condițiile legii, prin 

creșterea confortului psihic,  prin implicarea în activități ce au caracter recreativ și socio-cultural, 

precum și prin dezvoltarea uneii atitudini de întrajutorare între semeni. Prin activitățile pe care le va 

stimula menținerea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor de vârsta a treia, iar prin 
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programele și proiectele derulate vor atrage interesul acestei categorii de vârstă să participe la 

diverse forme de manifestări care le va revigora viața socială.  

 b) desfășurarea de activități socio-culturale, de socializare și relaționare, precum și activități 

accesibile acestei categorii de vârstă, cum ar fi: petrecerea timpului liber, recreere, destindere, 

relaxare, atragerea în diferite activități culturale, individuale și colective inițiate de administrația locală, 

găsirea unor soluții care la nivel individual îi depășesc pe fiecare în parte, precum și schimbul de 

experiențe reciproce. 

 Art. 5 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 17 posturi, din care 4 de conducere, statul 

de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului 

București, conform anexelor nr. 1*, 2* și 3*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/2017 se modifică după cum urmează. 

(1)  La Anexa nr. 2 – Lista Serviciilor publice de interes local al Municipiului București se 

adaugă numărul curent 19 – Centrul pentru seniori al Municipiului București; 

(2) La anexa nr. 3b, titlul acesteia se completează cu Centrul pentru Seniori al Municipiului 

București; 

(3) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017 rămân neschimbate.  

Art. 7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinirea prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 336 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind susținerea elevilor bucureșteni cu performanțe deosebite în competițiile interne și 

internaționale 

 

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

de specialitate al Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 5604/23.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 21/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 271/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 369/2016 privind reorganizarea Centrului de Proiecte și Programe 

Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București – PROEDUS; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 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 premierea elevilor din instituțiile de învățământ bucureștene, care s-au calificat 

și/sau au obținut rezultate notabile la Olimpiade Internaționale de curriculă, Campionate Europene, 

Campionate Mondiale și Olimpiade sportive, în cadrul proiectelor derulate de Proedus – Centrul de 

Proiecte Educaționale și Sportive București, în conformitate cu regulamentul de organizare și 

funcționare aplicabil instituției și parteneriatele încheiate în condițiile legii la nivel local. 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind crearea unui cadru unitar de susținere a elevilor 

bucureșteni cu performanțe deosebite în competițiile interne și internaționale, conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

București și PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București vor aduce la 

îndeplinirea prezentei hotărâri, în conformitate cu atribuțiile sale specifice și cu regulamentul său de 

organizare și funcționare. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 337 

 

*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 de principiu în vederea realizării unui sistem integrat de automate de 

comercializare a titlurilor de călătorie (e-ticketing) pentru transport public 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației și al Direcției Generale Economice nr. 13898/24.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 42/2017, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 107/2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

272/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 regiunea 

București – Ilfov, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/29.03.2017; 

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

nr. 215/2001 privind 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 achiziționarea de principiu, de către Municipiul București, a unui sistem 

integrat de automate de comercializare a titlurilor de călătorie (e-ticketing) pentru transportul public. 

 Art. 2 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 338 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului referitor la îmbunătățirea colectării separate de la populație a  

deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și 

acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului București 

 

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

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

nr. DUP/10722/24.08.2017 și al Direcției Patrimoniu nr. 12251/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 17/28.08.2017, raportul Comisiei pentru 

igienizare și salubritate nr. 5/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

273/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaj, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și al acumulatorilor și al deșeurilor 

de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. (b), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (3), art. 

85 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. 1 Se aprobă Acordul referitor la îmbunătățirea colectării separate de la populație a 

deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și 

acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului București dintre Municipiul 

București și Green Group, prin S.C. Total Waste Management S.R.L., în calitate de agent economic 

autorizat pentru desfășurarea activităților de colectare și reciclare a deșeurilor prevăzut în anexa nr. 

1.  

 Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze Acordul 

prevăzut în anexa nr. 1. 
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 Art. 3 Amplasamentele sistemelor ce urmează a fi montate vor fi stabilite de comun acord de 

către părți și aprobate, după obținerea Avizului Comisiei Tehnice de Urbanism, prin dispoziție de 

Primar General. 

 Art. 4 Suprafețele de teren aferente locațiilor de amplasare a sistemelor din infrastructura de 

colectare  vor fi date cu titlul gratuit către S.C. Total Waste Management S.R.L. pentru o perioadă de 

1 (unu) an de la data amplasării acestora, în schimbul comunicării către Municipiul București a 

informațiilor obținute din rapoartele lunare cu evidența deșeurilor reciclabile colectate. 

 Art. 5 Începând cu anul 2 (doi), după evaluarea anuală a prezentului Acord, se vor încheia 

contracte de închiriere pentru suprafețele de teren pe care sunt amplasate sistemele din 

infrastructura de colectare. 

 Art. 6 Anexa nr. 1* face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și primăriile de sector vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate  

de cetățeni sub titulatura ”Propune pentru București!” 

 

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

de specialitate al Direcției Implementare Politici Publice nr. 628/18.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 108/2017 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 274/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), 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 Campania pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni 

sub titulatura ”Propune pentru București!”. 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de desfășurare al campaniei prevăzut în anexa* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și organismele prestatoare de servicii publice și de interes local vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 340 

 

 

 

 

*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 declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată  

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de 

 Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II”, în vederea  

continuării lucrărilor de interes public local 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulaţiei nr. 13704/22.08.2017; 

 Văzând raportul Comisie transporturi și infrastructură urbană nr. 43/29.08.2017 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 275/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. 5 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) şi alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 58/2010 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea 

Floreasca şi Şoseaua Petricani”;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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 amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Lărgire Şoseaua Fabrica de 

Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II” potrivit planului de situaţie 

prevăzut în anexa 1. 

 Art. 2  Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între 

Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind 

Municipiul Bucureşti. 

 Art. 3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor şi a altor 

titulari de drepturi reale, identificaţi conform evidenţelor Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

al Municipiului Bucureşti şi ale direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi 
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Primăriei Sectorului 2, suprafeţe care urmează a fi expropriate, prevăzute în anexa nr. 2, şi valoarea 

individuală a despăgubirilor, stabilite conform raportului de evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 

3. 

 Art. 4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea 

Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II”, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi 

alocată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, compusă din valorile individuale aferente 

despăgubirilor estimate, în valoare de 17.571.878 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei 3 

realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2017 de Camera Notarilor 

Publici. Este supusă procedurii de expropriere suprafața de 3.586 mp. teren dintr-un total de 12.213 

mp. teren afectat de lucrarea de utilitate publică.   

 Art. 5 Sumele prevazute la art. 4 al prezentei hotărâri se consemnează în termen de 180 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele 

expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Lărgire 

Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II” în 

vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. 

 Art. 6 Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare.  

 Art. 7  Anexele 1*, 2* și 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului 

București va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 341 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea predării în administrare către Regia Autonomă de Transport  

București a liniilor de tramvai și aparate de cale, rețele de contact și peroane stații de tramvai ce  

fac parte din obiectivele de investiții ”Modernizare străzi și linii de tramvai: Calea Moșilor, Calea 

Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare, B-dul 1 Decembrie 1918, șos. Olteniței, str. Tunari,  

Terminal Sf. Vineri și B-dul Iancu de Hunedoara” 
 

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

comun de specialitate al Direcția Generale Infrastrctură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației  nr. 13651/22.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 44/2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 276/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și 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 predare în administrare către Regia Autonomă de Transport București a liniilor 

de tramvai, rețele de contact, substații electrice, peroane, cabine cap linie, telemecanică energetică 

pentru substații, ce fac parte din obiectivele de investiții ”Modernizare străzi și linii de tramvai: Calea 

Moșilor, Calea Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare, B.dul 1 Decembrie 1918, șos. Olteniței, str. 

Tunari, Terminal Sf. Vineri și B.dul Iancu de Hunedoara”.        

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

București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 342 
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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  

Primăriei Municipiului București prin Direcția Generală  Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții a 

spațiului cu altă destinație situat la parterul imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 44 (fost Bd. Mihail 

Kogălniceanu nr. 24, sector 5) 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții nr. 

3249/24.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 81/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 277/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de adresa nr. 33057/25.08.2017 a Administrației Fondului Imobiliar (A.F.I.); 

 Luând în considerare adresa cu nr. 12249/24.08.2017 a Direcției Patrimoniu din cadrul 

Primăriei Municipiului București; 

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 Spațiul cu altă destinație situat la parterul imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 44 (fost 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 24, sector 5) se transmite din administrarea Administrației Fondului 

Imobiliar (A.F.I.) în administrarea Primăriei Municipiului București prin direcția Generală Dezvoltare și 

Investiții. 

 Art. 2 Spațiul care face obiectul prezentei hotărâri se exclude din lista anexă la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 109/2003, privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi 

vândute în baza Legii nr. 550/2002. 

 Art. 3 Predarea – primirea spațiului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face în 

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

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

București, Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală Dezvoltare și Investiții vor aduce la 

îndeplinirea prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 343 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 261/21.09.2016 privind  

aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în  

valoare de până la 105.000.0000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea 

obiectivelor de investiții aferente proiectului ”Finalizarea stației de epurare Glina,  

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector  

Dâmbovița (Caseta)” 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice – 

Serviciul UIP Glina Faza 2 nr. 10570/22.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 

1/29.08.2017, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 16/28.08.2017 și raportul Comisiei juridice și 

de disciplină nr. 278/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 20 alin. (1), lit. f), i), g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 28 şi art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 1 pct. 7 al Anexei 1 - Condiții Specifice aplicabile Programului 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 din Contractul de Finanțare Programul 

Operațional Infrastructură Mare nr. 12 încheiat la data de 21.12.2016 între Muncipiul București în 

calitate de Beneficiar și Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management care 

stabilesc că ”În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite 

bancare, Beneficiarul are obligaţia de a ataşa în copie contractul/contractele de împrumut încheiat(e) 

între Beneficiar şi bancă, înaintea prezentării celei de a IV - a Cereri de Rambursare, dar nu mai 

târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract”; 

 Analizând și luând act de oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. 

Ops/CSEE/2012-0391/AO/as/29.08.2016 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie) 

privind acordarea de către Banca Europeană de Investiții a unei finanțări rambursabile externe către 

Municipiul București; 

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. I Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  nr. 

261/21.09.2016 cu următorul alineat: 

 ”(2) O sumă în cuantum de până la 94.208.536,16 euro din finanțarea rambursabilă externă, de 

până la 105.000.000 euro, va fi contractată direct de Municipiul București de la Banca Europeană de 

Investiții, în baza garanțiilor proprii, cu o perioadă de maturitate de până la 27 ani incluzând o 

perioadă de graţie de până la 5 ani și o perioadă de trageri de până la 36 de luni, în conformitate cu 

oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2012-

0391/AO/as/29.08.2016, a cărei traducere autorizată este anexată în copie la prezenta hotărâre ca 

anexă*. 

 Art. II Se modifică art. 6 alin. (1) al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

261/21.09.2016, care va avea următorul conținut: 

 ”Art. 6 (1) Garantarea finanțării/finanțărilor rambursabile se face cu veniturile proprii ale 

bugetului local al Municipiului București, cu o ipotecă asupra unor conturi bancare și/sau de trezorerie 

ale Municipiului București și/sau cu sume colectate într-un cont special (escrow sau de alt tip) ce vor 

asigura plata serviciului datoriei în condiții ce urmează a fi agreate de Municipiul București și Banca 

Europeană de Investiții, iar garanțiile acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. 

Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Municipiul București garantează finanțarea/ 

finanțările rambursabile interne/externe prevăzute la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor 

(capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente împrumutului/împrumuturilor  

respectiv(e).” 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

261/21.09.2016 rămân nemodificate. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 344 

 

 

 

 

 

*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 Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Municipal  

București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București în vederea finanțării și realizării în  

comun a unui proiect de dezvoltare a activității sportive de performanță la disciplina baschet 

 

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

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

5610/23.08.2017;  

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 22/19.08.2017, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 7/29.08.2017, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 109/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

279/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 156/19.06.2007 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal București, 

instituție publică în subordinea Consiliului General al Municipiului București; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 57/31.03.2016 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv al Armatei ”Steaua”; 

- Legii nr. 69/2000 a sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Având în vedere și dispozițiile cuprinse în Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. 

M.115/26.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv 

al Armatei ”Steaua”; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

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. 1 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Clubul Sportiv Municipal București 

și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Contribuția financiară a Clubului Sportiv Municipal București, aferentă derulării 

Protocolului de colaborare menționat la art. 1, se va încadra în limitele bugetului de venituri și 

cheltuieli și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestei instituții, potrivit legii. 

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

Bucureşti și Clubul Sportiv Municipal București 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 30.08.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 345 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordarea avizului de principiu a tarifelor de transport și distribuție a energiei  

termice livrată prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice 

 proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere a energiei  

termice la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice 

și al Direcției Generale Economice – Direcția Buget nr. 10729/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 18/28.08.2017, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 110/2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

280/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, 

modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008;  

 - Art. 40 alin. (8) și alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu 

energie termică; 

 Ținând cont de solicitarea RADET, transmisă cu adresa nr. 42528/29.05.2017 și completată cu 

adresa nr. 54617/17.07.2017; 

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

215/2001 privind 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 avizează de principiu tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie 

termică prin sistemul centralizat de încălzire a municipiului București, după cum urmează: 

a) tariful pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la 

un nivel de 141,17 lei/Gcal (fără TVA); 

b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, 

la un nivel de 80,39 lei/Gcal (fără TVA). 

 Art. 2 Se avizează de principiu prețurile de producere și distribuție energie termică la Centrale 

Termice de cvartal la un nivel de 332,45 lei/Gcal (fără TVA) pentru energia termică furnizată 

consumatorilor casnici și la un nivel de 361,97 lei/Gcal (fără TVA) pentru energia termică furnizată 

consumatorilor noncasnici. 

 Art. 3 Se avizează de principiu prețurile de producere a energiei termice la Centrala Termică – 

Casa Presei Libere (CPL) la un nivel de 171,37 lei/Gcal (fără TVA) pentru energia termică furnizată 
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consumatorilor casnici și la un nivel de 195,66 lei/Gcal (fără TVA) pentru energia termică furnizată 

consumatorilor noncasnici. 

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

București, Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice, Direcția Generală Economică, 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și Regia Autonomă de 

Distribuție a Energiei Termice (RADET) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 346 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziţioneze pentru şi în 

 numele municipiului Bucureşti, imobilele teren situate în Aleea Terasei nr. 8D, nr. 6B, nr. 5D şi 

 nr. 9, Bd. Alexandru Obregia nr. 19F,  nr. 19K şi nr. 7D,  sector 4 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și Direcției de Mediu nr. 12329/29.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 86/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 309/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 181/2017 adoptată de către Consiliul Local Sector 4; 

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), 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 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziţioneze în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, terenurile ce se identifică conform anexei* la prezenta hotărâre, în vederea 

reîntregirii spaţiului verde şi redării acestuia către comunitate. 

 Art. 2 Terenurile prevăzute la art. 1 se declară ca bunuri ce aparţin domeniului public al 

municipiului Bucureşti cu destinaţia de spaţii verzi şi vor fi administrate de către Consiliul Local al 

Sectorului 4, iar schimbarea destinaţiei atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Bunurile  menţionate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B.  nr. 186/2008. 

 Art. 4 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 5 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de 

către Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti. 

 Art. 6 Consiliul Local Sector 4 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea 

operaţiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

documentele emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile 

menţionate la art. 1. 



44 

 

 Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 347 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 trecerea din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul  

privat al municipiului Bucureşti a rampei de acces şi a staţiei de oxigen din  

cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” 

  

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

de specialitate nr. 12174/30.08.2017 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 85/29.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 307/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 10 alin. (2) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi 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; 

- art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi 

al unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea 

unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea bunurilor rampă de acces şi staţia de oxigen din cadrul Spitalului 

Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, situat în Bd-ul Constantin Brâncoveanu nr. 

20, sector 4, din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul privat al municipiului 

Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, demolării şi valorificării. 

 Art. 2 Bunurile prevăzute la art. 1 se identifică conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 4 Scoaterea din funcţiune, casarea, demolarea şi valorificarea va fi adusă la îndeplinire de 

către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie“, cu respectarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000. 
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 Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 348 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Sector 5 pentru obţinerea avizului conform al 

 Ministerului Educaţiei Naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului – Şcoala Gimnazială nr.  

141 Ion I. C. Brătianu situat în Strada Amurgului nr. 35, sector 5, în vederea demolării celor două 

corpuri de clădire 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 12484/29.08.2017 şi Direcţiei Cultură, Sport, Turism 

nr. 5730/29.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 84/29.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 308/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare solicitarea nr. 41237/28.08.2017 a Primăriei Sector 5 şi Hotărârea 

Consiliului Local Sector 5 nr. 112/22.08.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 112, alin. (2) şi alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 7 din Ordinul nr. 5819/25.11.2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 81, alin. 2, lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 5 pentru obţinerea avizului conform al 

Ministerului Educaţiei Naţionale pentru schimbarea destinaţiei imobilului – Şcoala Gimnazială nr. 141 

Ion I. C. Brătianu situat în Strada Amurgului nr. 35, sector 5, în vederea demolării celor două corpuri 

de clădire în scopul construirii unui imobil nou cu destinaţia de şcoală gimnazială. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 349 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unor acorduri – cadru de consultanță, asistență și/sau reprezentare 

juridică a Municipiului București 
 

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

de necesitate al Direcției Juridic cu privire la necesitatea încheierii unor acorduri – cadru de 

consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 282/29.08.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de 

modificare a unor acte normative;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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 încheierea unor acorduri – cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de 

consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică a Municipiului București. 

Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București pentru a efectua 

demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordurilor – 

cadru de servicii de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică a Municipiului București. 

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

al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 350 
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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 Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

de specialitate nr. 8756/1/24.08.2017 al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 112/29.07.2017, raportul Comisiei 

sănătate şi protecţie socială nr. 17/28.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

283/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 

către autorităţile administraţiei publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi alin. (6) lit. a) pct. 3 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 organigrama, un numărul total de 1036 posturi, din care 15 posturi de 

conducere, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  ale Administraţiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, conform anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Prevederile art. 3.1 şi ale anexelor 35a şi 35b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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 Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 preluarea creditelor bugetare şi a execuţiei de casă ale Centrului pentru Tineret al  

Municipiului Bucureşti pe anul 2017 conform îndrumării metodologice a MFP – DGRFP – 

 Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Bucureşti 

 

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

de specialitate nr. 1796/24.08.2017 al Direcţiei Generale Economice şi scrisoarea MFP – ANAF – 

DRGFP – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică nr. 62273/23.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 113/29.07.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 284/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 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 preluarea creditelor bugetare şi execuţia de casă ale Centrului pentru Tineret 

al Municipiului Bucureşti conform îndrumării metodologice a MFP – ANAF – DGRFP - Activitatea de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică nr. 62273/23.08.2017, anexat*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin aparatul său de specialitate şi Centrul 

pentru Tineret al Municipiului Bucureşti vor include în Bugetul Municipiului Bucureşti, în anexele la 

acesta precum şi în raportările financiare aferente execuţiei pe anul 2017, modificările ce decurg din 

aplicarea art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 352 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul Municipiului București 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de 

Mediu, 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 34/28.08.2017 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 286/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 3, art. 45 alin. (2) și art. 85 din 

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

ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Administratorii domeniului public și privat al municipiului București, precum și persoanele 

fizice și juridice, titulari sau administratori de terenuri private situate pe teritoriul municipiului București 

au obligația să desfășoare lucrări de combatere si distrugere a Ambrosiei artemisiifolia (ambrozia). 

 Art. 2 În scopul distrugerii ambroziei şi prevenirii răspândirii acesteia, administratorii domeniului 

public şi privat al municipiului București, precum și persoanele fizice și juridice, titulari sau 

administratori de terenuri private situate pe teritoriul municipiului București au obligația ca în urma 

măsurilor de combatere și distrugere a ambrosiei să nu aducă atingere integrității mediului 

înconjurător.  

 Art. 3 Se interzice utilizarea de erbicide pentru distrugerea Ambrosiei dat fiind faptul că aceste 

lucrări de combatere și distrugere vor fi aplicate în mediul urban. 

 Art. 4 Nerespectarea prevederilor art. 1 de către administratorii domeniului public și privat al 

municipiului București, precum și de către persoanele fizice și juridice, titulari sau administratori de 

terenuri private situate pe teritoriul municipiului București constituie contravenție și se sancționează 

cu amendă cuprinsă între 500 şi 2000 lei pentru persoane fizice și de la 2500 lei la 5000 lei pentru 

persoane juridice. 

 Art. 5 Nerespectarea prevederilor art. 3 de către administratorii domeniului public și privat al 

municipiului București, precum și de către persoanele fizice și juridice, titulari sau administratori de 

terenuri private situate pe teritoriul municipiului București constituie contravenție și se sancționează 

cu amendă cuprinsă între 500 şi 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2500 lei la 5000 lei pentru 

persoane juridice.  
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 Art. 6 Acordarea contravențiilor se va realiza în conformitate cu prevederile art. 28 din 

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind posibilă achitarea a jumătate din valoarea contravenției în termen de cel 

mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia. 

 Art. 7 Constatarea si sancționarea contravențiilor stabilite la art. 4 și 5 se realizează de către 

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Primăriile sectoarelor 1-6, 

prin împuterniciții acestora, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, Direcția Generală de Poliție Locală şi Control a Municipiului București, organismele 

prestatoare de servicii publice și de interes local al Municipiului București, precum și Primăriile 

sectoarelor 1-6, prin direcțiile de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 353 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Reconstrucţia “Monumentului Infanteriei“ 
 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate nr. 5657/24.08.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 23/29.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 287/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 10 şi art. 45 alin. (2) din 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii Reconstrucţia “Monumentului Infanteriei“. 

Art. 2 Amplasarea monumentului de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor 

legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu 

avizul privind concepţia artistică monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii, în baza 

analizei realizate de către Comisia naţională pentru monumentele de for public, respective de 

Comisia zonală pentru monumentele de for public. 

Art. 3 Finanţarea realizării obiectivului de investiţii, aprobată la art. 1 din prezenta hotărâre, 

inclusive a documentaţiei tehnico – economice, va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al 

municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 354 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 8A, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 19/29.08.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 288/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1538/159/S/23657/17.09.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 23/23.03.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 02/31.01.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 04/23.03.2017; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 

11688/3147/30473/28319/674/06.06.2016; 

- Ministerul Afacerilor Interne – aviz nr. 4.281.018/26.04.2017; 

- Ministerul Apărării Naţionale – aviz nr. DT.1491/21.03.2017; 

- Serviciul Român de Informaţii – aviz nr. 47.504/23.03.2017; 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – aviz nr. 221241/29.03.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1498604/21.04.2017; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 8667/22.07.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 8A, Sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 09/31.05.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul 

de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism 

reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente, ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 355 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Eugen Brote nr. 46 - 50, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 18/29.08.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 289/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1452/115/B/21882/31.08.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 13/25.01.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 30/28.09.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 94/07.11.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 27488/905/01.11.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1466182/25.11.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 14418/01.11.2016; 

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti - Proces – verbal de recepţie nr. 

313/02.06.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Strada Eugen Brote nr. 46 

- 50, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 07/25.04.2017, prezentat în 

anexa nr. 1, planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal Coordonator Sector 6 Bucureşti 

 

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

de specialitate nr. 8079/03.07.2017 al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană – Direcţia Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 17/29.08.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 290/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Anexa nr. 3, Cap. V din Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/2013 privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal Coordonator Sector 6 Bucureşti, se completează prin introducerea unui nou articol 

cu următorul cuprins „Art. 4 Pentru proiectele ce vizează  realizarea unor obiective de utilitate publică 

şi /sau interes naţional, în vederea permiterii modernizării patrimoniului construit existent, pentru 

parcelele pe care este permisă şi recomandată desfiinţarea construcţiilor existente având coeficienţi 

şi indicatori urbanistici superiori celor permişi prin prezentul regulament, noile construcţii se vor putea 

edifica utilizând coeficienţii şi indicatorii urbanistici existenţi, anterior desfiinţării, conform 

documentaţiilor cadastrale întocmite înaintea desfiinţării construcţiilor.“ 
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 Art. II Celelalte  prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/2013 privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal Coordonator Sector 6 Bucureşti rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 357 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înlocuirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă de 

Transport București, numit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2017 

 

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

Municipiului București şi raportul de specialitate comun al Direcției Managementului Resurselor 

Umane nr. 8724/1/23.08.2017 și Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 

13820/23.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 45/2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 292/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile  art. 3 pct. 1) lit. d) și art. 5 alin (3), coroborate cu art. 64^1 alin 

(1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/08.06.2017 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă încetarea mandatului domnului Catana Dumitru – administrator provizoriu în 

Consiliul de Administrație  al Regiei Autonome de Transport București – RATB, numit prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 250/2017. 

Art. 2 Se numește doamna Cliseru Speranța, administrator provizoriu în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome de Transport București - RATB. 

Art. 3 Se împuternicește domnul Consilier C.G.M.B. Culea Marian Orlando să semneze, în 

numele Consiliului General al Municipiului București, Contractul de mandat, încheiat cu 

administratorul provizoriu numit la art. 2 din prezenta hotărâre, potrivit modelului aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2017. 

Art. 4 Articolul 1 pct. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2017 se modifică conform art. 2 din 

prezenta hotărâre. 

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

București, persoanele nominalizate la art. 1, art. 2, art. 3 și Regia Autonomă de Transport București 

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 30.08.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 358 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 4529 

bis/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 293/29.08.2017; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței 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. 45 alin. (1), art. 45 alin. (5), precum și art. 54 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 Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 149/2016 se completează după cum urmează: 

 a) Comisia sănătate și protecție socială se completează cu: 

  1. Șuhan Valeriu - Nicolae 

 b) Comisia patrimoniu se completează cu: 

  1. Șuhan Valeriu - Nicolae 

 c) Comisia urbanism și amenajarea teritoriului se completează cu: 

  1. Grigore Liliana 

 d) Comisia cultură și culte se completează cu: 

  1. Raiciu Daniela 

 e) Comisia de ecologie și protecția mediului se completează cu: 

  1. Grigore Liliana 

 f) Comisia pentru utilități publice se completează cu: 

  1. Șuhan Valeriu - Nicolae 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 149/2016 rămân neschimbate. 

 Art. III Hotărârea C.G.M.B. nr. 149/2016 cu modificările și completările ulterioare se 

completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 359 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în  

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București 

 

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

Municipiului București şi raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 

4520bis/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 18/28.08.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 294/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile  art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 317 din Legea Nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se desemnează doamna Florea Ancuța Doina, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a 

Municipiului București. 

Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 198/25.08.2016 se abrogă. 

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

București și persoana desemnată la art. 1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 360 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat  

al Municipiului București a clădirii C 25 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru  

Copii ”Grigore Alexandrescu”, în vederea casării și demolării 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 82/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 296/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 196/30.06.2017 adoptată de către Consiliul Local al 

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea 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, orașelor, municipiilor și județelor; 

 - Art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului și al unităților administrativ – teritoriale; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea 

unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului 

Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale 

ale sectoarelor municipiului București; 

 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 Se aprobă trecerea bunului imobil reprezântând corpul de clădire C 25 din cadrul 

Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” situat în Bd. Iancu de Hunedoara nr. 

30 – 32, sector 1, din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului 

București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării și valorificării.  

 Art. 2 Clădirea prevăzută la art. 1 se identifică potrivit anexei nr. 1* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea va fi adusă la îndeplinire de 

către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 declararea drept obiectiv turistic a imobilului fostului Palat al Ministerului Lucrărilor  

Publice, azi Palatul administrativ al Municipiului București, LMI poz. 963, cod B-II-A-19688, Bulevardul 

Elisabeta nr. 47, sector 5 
 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr. 5617/23.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 24/29.08.2017, raportul Comisiei pentru comerț, 

turism și protecția consumatorului nr. 14/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

297/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând adresa Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 3152/23.08.2017 înaintată Direcției 

Investiții; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 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 Imobilul situat în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, fostul Palat al 

Ministerului Lucrărilor Publice, azi Palatul administrativ al Municipiului București, identificat în Lista 

Monumentelor Istorie la poz. 963, cod B-II-A-19688, se declară obiectiv turistic. 

 Art. 2 Imobilul va putea fi inclus într-un program de vizitare după încheierea procesului verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor.  

 Art. 3 Prin grija direcției de specialitate din PMB imobilul, menționat la art. 1 din prezenta 

hotărâre, va fi inclus în circuitul turistic al Municipiului București, va avea un traseu prestabilit și un 

program de vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în zilele libere legale. 

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

București vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 362 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la  

asocierea Sectorului 3 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea înființării Grupului de Acțiune 

Locală Sector 3 pentru realizarea în comun a proiectului Grup de Acțiune Locală Sector 3 – ”Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” – Zona Faur Republica – 23 August 
 

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

de specialitate al Direcției Implementare Politici Publice nr. 593/04.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 8/29.08.2017, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți 

parteneri sociali nr. 7/29.08.2017, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 19/28.08.2017 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 298/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), lit. f), 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 al Sectorului 3 să hotărască cu privire la ascoierea 

Sectorului 3 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații 

neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea înființării Grupului de Acțiune Locală Sector 3 

pentru realizarea în comun a proiectului Grup de Acțiune Locală Sector 3 – ”Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” – Zona Faur Republica – 23 August. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 363 

  



69 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea unor stații situate în Piața Sudului – str. Nițu Vasile nr. 1 din anexa la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată, prin care a fost aprobată lista spațiilor supuse vânzării, în 

condițiile Legii nr. 550/2002 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Achiziții nr. 2434.1/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 83/29.08.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 299/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor 

de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a 

celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/2003 cu 

modificările și completările ulterioare, privind aprobarea listei spațiilor supuse vânzării, în condițiile 

Legii nr. 550/2002; 

 - Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 173/17.07.2017 privind solicitarea către Consiliul 

General al Municipiului București de scoatere din lista aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

271/2002, actualizată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

a spațiilor situate în Piața Sudului – str. Nițu Vasile, nr. 1; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), 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 scoaterea din lista aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/2003 cu modificările și completările ulterioare, a spațiilor 

nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/05.12.2002, actualizată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

109/2003 cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător prezentei 

hotărâri. 

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

București, Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile de specialitate din cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 364 

 

 

Anexă la H.C.G.M.B. nr. 364/2017 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

LISTA SPAȚIILOR PROPUSE 

PENTRU A FI SCOASE DE LA 

VÂNZARE DIN H.C.G.M.B. NR. 

550/2002 

LOCAȚIE DENUMIRE SOCIETATE 

COMERCIALĂ 

1. Poz. 188 PIAȚA SIDULUI 

(Nițu Vasile nr. 1) 

S.C. MICROFAZ S.R.L. – S.C 

FADICOM S.R.L. 

2. Poz. 202 PIAȚA SIDULUI 

(Nițu Vasile nr. 1) 

S.C. MICROFAZ S.R.L. – S.C 

FADICOM S.R.L. 

3. Poz. 224 PIAȚA SIDULUI 

(Nițu Vasile nr. 1) 

S.C. ANAMAR PRODCOMEX 

S.R.L. 

4. Poz. 225 PIAȚA SIDULUI 

(Nițu Vasile nr. 1) 

S.C. SĂGEATA CONSERV 

S.R.L. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4  de a hotărî cu privire la  

cooperarea sau asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 4, cu  

persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, 

 în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local  

“Centrul Medical Social“ 

 

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

de specialitate nr. 615/16.08.2017 al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali 

nr. 8/29.08.2017, raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice nr. 9/29.08.2017, raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 20/28.08.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 300/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliul Local Sector 4 nr. 189/27.07.2017 privind solicitarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local sector 4 de 

a hotărî cu privire la cooperarea sau asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti prin Primarul 

Sectorului 4, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

parteneri sociali, în vederea finalizării şi realizării în comun a proiectului de interes public local 

“Centrul Medical Social“; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la cooperarea 

sau asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 4, cu persoane juridice 

române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării 

şi realizării în comun a proiectului de interes public local “Centrul Medical Social“ .  

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 365 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Strada Constantin Conţescu unei străzi de pe raza administrativ – 

teritorială a sectorului 5 cuprinsă din secţiune / fostă strada Constantin Conţescu şi prelungirea  

acesteia până în strada Teiuş, rezultată în urma punerilor în posesie 

  

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

de specialitate nr. 6640/16.05.2017 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu nr. 51/21.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 301/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 08/13.07.2017 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 2 lit. d), din Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) 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 atribuie denumirea de  “Strada Constantin Conţescu”, străzii din sectorul 5, care 

începe din Şoseaua Bucureşti – Măgurele şi se termină în strada Teiuş. 

 Art. 2 Strada sus – menţionată se identifică conform ortofotoplanului anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Primăriei Sector 5, Direcţiei 

Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Companiei Naţionale Poşta Română 

S.A., Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti.  

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

Bucureşti  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 366 

 

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

General al Municipiului București   

http://pmbfs3/intralegis/oficiale/afis.php?f=38217
http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă Consiliului Local al Sectorului 5  de a hotărî cu privire la 

 cooperarea sau asocierea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice române sau 

străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea înfiinţării Grupului  

de Acţiune Locală “Împreună dezvoltăm sectorul 5“ 
 

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

de specialitate nr. 609/10.08.2017 al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali 

nr. 9/29.08.2017, raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice nr. 10/29.08.2017, raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 21/28.08.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 302/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliul Local Sector 5 nr. 97/28.07.2017 privind solicitarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local sector 5 de 

a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice române sau 

străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de 

Acţiune Locală “Împreună dezvoltăm sectorul 5“; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 5 să hotărască cu privire la asocierea 

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau 

străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea înfiinţării Grupului de 

Acţiune Locală “Împreună dezvoltăm sectorul 5“ .  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.08.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 367 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea 

cu Federația Română de Scrimă în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,  

servicii sau proiecte de interes public local 

 

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

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

5656/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 11/29.08.2017, raportul Comisiei cultură și culte nr. 25/29.08.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 303/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr. 248/31.07.2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr. 145/30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al 

Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra 

imobilului la care funcționează Sala de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca); 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. 

q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire 

la asocierea sau cooperarea cu Federația Română de Scrimă în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 Art. 2 Cheltuielile aferente acţiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proiectelor de interes public local, 

menționate la art. 1 se vor efectua în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale, potrivit legii și se vor încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 1 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 368 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea sau  

cooperarea cu Federația Română de Polo în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii  sau proiecte de interes public local 

 

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

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

5655/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 12/29.08.2017, raportul Comisiei cultură și culte nr. 26/29.08.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 304/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr. 247/31.07.2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr. 144/ 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al 

Municipiului București și Federația Română de Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra 

imobilului la care funcționează  bazinul de înot „Tolea Grințescu”/ Floreasca; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. (f) și art. 81 alin. 

(2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire 

la asocierea sau cooperarea cu Federația Română de Polo în vederea finanţării şi realizării în comun 

a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 Art. 2 Cheltuielile aferente acţiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proiectelor de interes public local, 

menționate la art. 1 se vor efectua în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale, potrivit legii și se vor încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 1 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 369 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la 

asocierea/cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi o persoană juridică în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local privind dezvoltarea unui 

centru sportiv 

 

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

comun de specialitate al Direcției Implementare Politici Publice și al Direcţiei Generale Dezvoltare şi 

Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 5654/24.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 13/29.08.2017, raportul Comisiei cultură și culte nr. 27/29.08.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 305/29.08.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr. 200/26.07.2017, prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti  împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la asocierea/cooperarea 

între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi  o  persoană juridică în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local privind dezvoltarea unui 

centru sportiv; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. 

q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire 

la asocierea/cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi o persoană juridică în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 

privind dezvoltarea unui centru sportiv. 

 Art. 2 Cheltuielile aferente acţiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proiectelor de interes public local, 

menționate la art. 1, se vor încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 1. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 1 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 30.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.08.2017 

Nr. 370 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1  

  

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru 

activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată şi completată  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 54/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 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, 02.08.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru 

activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 54/2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 61221/26.07.2017 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi actiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2017 pentru aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/23.02.2017 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Sector 2 în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Legii nr. 

350/2005; 

http://www.ps2.ro/
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 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 708/06.04.2017 privind constituirea comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Legii nr. 350/2005 şi aprobarea componenţei 

acestora. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Se modifică şi se completează articolul 73 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit 

potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 54/2017, 

şi va avea următorul conţinut: 

  

 ,,Art. 73 Comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din trei consilieri (doi membri 

și un președinte) din cadrul Consiliului Local Sector 2 și doi reprezentanți ai Executivului, 

numiți prin Dispoziția Primarului. Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi 

asigurat de către un reprezentant al Direcției Calitate, Comunicare și Relații Internaționale, 

fără drept de vot, numit prin Dispoziție a Primarului.” 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 

350/2005, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 54/2017, rămân 

aplicabile. 

  

 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  117 

Bucureşti, 02.08.2017 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 02.08.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2017  

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a 

supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al  

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 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, 02.08.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor 

de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București în categoria terenurilor neîngrijite; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 61951/27.07.2017  întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 61460/27.07.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a atribuţiilor 

specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind 

împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire 
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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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2017 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a criteriilor de 

încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 în categoria terenurilor neîngrijite şi supraimpozitarea 

acestora. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I  Se modifică şi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe 

terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum şi a criteriilor de 

încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor 

neîngrijite, conform anexei  ce conţine 5 pagini şi face parte din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II  Se modifică şi se completează articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

81/2017, şi va avea următorul conţinut: 

 ,,Art. 2 Se aprobă încadrarea în categoria terenurilor/curţilor neîngrijite terenul intravilan 

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti care se află în una din următoarele situaţii 

de fapt: stare de paragină; acoperit de buruieni; părăsit/abandonat; insalubru, pe care sunt 

abandonate deşeuri din construcţii, vegetale, gunoaie sau orice tip de depozitări 

necontrolate de deşeuri; infestate cu plante alergenice (de ex. ambrozie, pelin); la care 

împrejmuirea este neîntreţinută/nereparată/are lipsă elemente de continuitate; curţi în care 

nu s-a efectuat curăţenia”. 

  

 Art. III  Se modifică şi se completează articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

81/2017, şi va avea următorul conţinut: 

     ,, Art. 3 Se aprobă criteriile de încadrare a terenurilor în categoria terenurilor neîngrijite, 

după cum urmează: 

  a)     Teren în stare de paragină, fiind necosit; 

  b)     Teren acoperit de buruieni, fiind necosit; 

  c)     Teren părăsit/abandonat, fiind necosit; 

           d)     Teren insalubru pe care sunt abandonate deşeuri din construcţii, vegetale, gunoaie, 

cadavre de animale sau orice tip de depozitări necontrolate de deşeuri; 

  e)     Teren infestat cu plante alergenice ( de ex. Ambrozie, pelin) fiind necosit; 

          f)      Curţi în care nu s-a efectuat curăţenia – curţi în care există deşeuri menajere, 

gunoaie, vegetale, cadavre de animale sau vegetaţia nu este cosită; 



86 

 

  g)     Teren la care împrejmuirea este neîntreţinută/nereparată/ are lipsă elemente de 

continuitate – doar dacă acest fapt se cumulează cu unul din criteriile de la punctele a-f ”. 

  

 Art. IV  Se modifică şi se completează articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

81/2017, şi va avea următorul conţinut: 

           ,,Art. 4 Impozitul pentru terenuri/curţile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, încadrate în această categorie urmare a aplicării criteriilor aprobate 

la art. 1, se va majora cu până la 500% ”. 

  

 Art.  V  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor 

neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a 

terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, rămân 

aplicabile. 

  

 Art. VI Primarul Sectorului 2, Poliţia Locală Sector 2 şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. VII Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  118 

Bucureşti, 02.08.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 9 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 02.08.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de 

impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 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, 02.08.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor 

de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 61949/27.07.2017 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 62286/28.07.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a atribuţiilor 

specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 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 clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2017 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a Regulamentului 

privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

                     

 Art. I  Se modifică şi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe 

clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce conţine 8 

pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II  Sintagma ,,clădirile neîntreţinute” se înlocuieşte, în cuprinsul întregului text al hotărârii, 

cu sintagma ,,clădirile neîngrijite”. 

  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute 

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile. 

  

 Art. IV Primarul Sectorului 2, Poliţia Locală Sector 2 şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.    

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  119 

Bucureşti, 02.08.2017 

 

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

Local Sector 2 

  

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 11 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 02.08.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

începând cu anul şcolar 2017 – 2018, astfel cum a fost modificată  

prin HCL Sector 2 nr. 50/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 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, 02.08.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 

16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor 

funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul școlar 2017 – 2018, astfel 

cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017; 

 Analizând : 

 - Nota de fundamentare nr. 60586/25.07.2017 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 60976/26.07.2017 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2017 privind aprobarea schimbării denumirii unei 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

http://www.ps2.ro/


90 

 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 

50/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 40/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3753/2011 privind 

aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul scolar 2017 - 2018; 

 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Favorabil nr. 01/20.01.2017 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Municipiului Bucureşti, avînd ca obiect schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de 

stat Liceul Tehnologic “Electronică Industrială” în Liceul Tehnologic “Nikola Tesla”; 

 - Avizul Favorabil nr. 03/03.03.2017 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Municipiului Bucureşti, avînd ca obiect atribuirea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar 

particular Şcoala Primară “Spectrum”; 

 - Avizul Favorabil nr. 04/03.03.2017 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Municipiului Bucureşti, avînd ca obiect atribuirea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar 

particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică; 

 - Avizul Favorabil nr. 7/06.07.2017 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Municipiului Bucureşti, avînd ca obiect atribuirea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar 

particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit “Zuppy”; 
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 - Avizul Conform nr. 101/DGMRU/13.01.23017 emis de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Avizul Conform nr. 29173,1029/12.01.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 pentru anul 2017 - 2018; 

 - Avizul Conform nr. 1416/31.01.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2017 - 2018; 

 - Avizul Conform nr. 2670/22.02.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat modificarea denumirii Liceului Tehnologic “Electronică Industrială” în 

Liceului Tehnologic “Nikola Tesla” începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Avizul Conform nr. 11029/22.06.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat cuprinderea în reţeaua şcolară a Sectorului 2 a structurilor care vor 

funcţiona cu sediul în Şos. Colentina nr. 64B, Sector 2, arondate la unităşile de învăţământ 

preuniversitar particular Şcoala Primară Spectrum şi Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din 

Sectorul 3, începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 - Avizul Conform nr. 15687, 16665/18.07.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat modificarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, conform anexei ce 

conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 16/2017 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018, astfel cum a fost 

modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017 rămân aplicabile. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâre. 
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 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  120 

Bucureşti, 02.08.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 02.08.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2005 

privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen lung de către  

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 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, 02.08.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen 

lung de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 57287/18.07.2017 întocmită de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 61368/26.07.2017 întocmit de Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul verbal al şedinţei de negociere nr. 53070/06.07.2017 încheiat între reprezentanţii 

Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi reprezentanţii Băncii Comerciale Române; 

 - Adresa nr. 58683/25.07.2017 întocmită de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios -

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Contractul de credit – linie de finanţare nr. 51/46863/08.11.2005 încheiat între Consiliul Local 

Sector 2 şi Banca Comercială Română; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-

28.07.2017 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director 

Executiv Direcția Administrație Publică și Evidență Electorală. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 36 alin. (4) lit. b) şi art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. 4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 - Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/


94 

 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Se aprobă Actul adiţional la Contractul de credit – linie de finanţare nr. 

51/46863/08.11.2005 şi condiţiile de creditare menţionate în acesta, conform anexei ce conţine 6 

pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2005 privind aprobarea 

contractării unui împrumut intern pe termen lung de către Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti rămân aplicabile.  

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.  

          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  121 

Bucureşti, 02.08.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 9 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 02.08.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

pe anul 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 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, 02.08.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului București pe anul 2017;      

 Analizând: 

 - Raportul nr. 62642/28.072017 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de 

credite  - Primarul Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017; 

 - Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.153/2017; 

  

 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 local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017,  se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr. 1., astfel: 

 - venituri la suma de 1.034.389 mii lei, din care: 

http://www.ps2.ro/
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 - venituri ale secţiunii de funcţionare   - 854.537 mii lei; 

   - venituri ale secţiunii dezvoltare    - 179.852 mii lei (din care 177.628 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.302.064 mii lei, din care: 

 - cheltuieli secţiunea funcţionare     - 854.537 mii lei, 

 - cheltuieli secţiunea dezvoltare       - 447.527 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 267.675 mii lei finanţat din excedentul anului 2016, în valoare 

de 267.675 mii lei. 

  

 Art. 2 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, rectificate la suma de 1.302.064 mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu 

desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) 

conform anexelor nr. 2.1.– 2.69 la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  finanţat din împrumuturi  externe 

contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 190.528 mii lei pentru finanțarea 

programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un 

număr de 321 obiective de investiţii, anexele nr. 3; 3.1; 3.2; 3.3. 

  

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017,  conform 

anexelor nr. 4; 4.1 – 4.9 astfel: 

  

 - Total venituri  în sumă de 112.248 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 96.919 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare         - 15.329 mii lei 

  

 - Total cheltuieli la suma de 98.939 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare   - 96.919 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare    - 15.329 mii lei; 

  

 Art. 5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2017, conform anexelor nr. 5.1 - 5.62; 

  

 Art. 6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 7 (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  
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  (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  122 

Bucureşti, 02.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 02.08.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru finanțarea programelor sportive ale Asociației ”Sport Club Juventus București” 

începând cu anul sportiv competițional 2017 – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 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, 02.08.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru finanțarea programelor sportive ale 

Asociației ”Sport Club Juventus București” începând cu anul sportiv competițional 2017 - 2018; 

 Analizând: 

 - Adresa nr. 94/19.06.2017  transmisă de Sport Club Juventus București, înregistrată la Centrul 

de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub numărul 45412/19.06.2017 și la Cabinet Secretar 

Sector 2 sub nr. 2189/11.07.2017; 

 - Raportul de specialitate nr. 56111/14.07.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă susţinerea financiară a Asociației ”Sport Club Juventus București”, pentru 

dezvoltarea şi promovarea practicării activităţilor sportive în rândul tinerilor, în anul competiţional 

2017-2018, în limita creditelor  bugetare ce vor fi alocate cu această destinaţie. 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Consiliul Director al ”Sport Club Juventus 

București” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  123 

Bucureşti, 02.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa 

ordinară din data de 02.08.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 207 din 17.08.2017 privind aprobarea şi însuşirea rapoartelor de evaluare a spaţiilor comerciale aflate în 

proprietate privată, precum şi aprobarea modelului contractului de schimb, pentru spaţiile comerciale situate în Complexul 

Agroalimentar Piaţa Sudului…………………………………………………………………………….............................................. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena,  etaj  1, Tel.  +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea şi însuşirea rapoartelor de evaluare a spaţiilor comerciale aflate în 

proprietate privată, precum şi aprobarea modelului contractului de schimb, pentru spaţiile 

comerciale situate în Complexul Agroalimentar Piaţa Sudului 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 În baza Raportului de specialitate întocmit de către Direcţia Adminsitrativă cu nr. 

P.13/106/11.08.2017 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ţinând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B nr. 322/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local 

al Sectorului 4 să-şi însuşească rapoartele de evaluare şi să aprobe contractele de schimb pentru 

spaţiile din complexul agroalimentar Piaţa Sudului, împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, 

ca în numele şi pentru proprietar - Municipiul Bucureşti, să semneze contractele de schimb în formă 

autentică cu proprietarii spaţiilor afectate de modernizarea complexului; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al 

Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru modernizarea Pieţei Sudului precum şi pentru 

înscrierea în cartea funciara a acesteia; 

 În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare, extindere, demolare parţială a 

construcţiilor din ansamblul Piaţa agroalimentară Berceni-Sudului”; 

 În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 147/19.12.2016 privind trecerea Complexului 

Agroalimentar Piaţa Sudului, din administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale 

sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4), art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 121 alin. (4) 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă şi se însuşesc rapoartele de evaluare ale spaţiilor comerciale aflate în 

proprietate privată, din Complexul Agroalimentar Piaţa Sudului, după cum urmează: 

a) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Infint Plus Com Prod 

S.R.L. conform Anexei nr. 1 la prezenta.  

b) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Comprest Cristal Sud 

S.R.L. conform Anexei nr. 2 la prezenta. 

c) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Neff Prod Impex 
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S.R.L.conform Anexei nr. 3 la prezenta. 

d) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Logoteti Imobiliare 

S.R.L. şi domnului Nistor Nicuşor, conform Anexei nr. 4 la prezenta. 

e) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea doamnei Ştefan Roxana- 

Mariana, conform Anexei nr. 5 la prezenta. 

f) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Danubius Com Serv 

S.R.L. conform Anexei nr. 6 la prezenta. 

g) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Doris Com S.R.L. 

conform Anexei nr. 7 la prezenta. 

h) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Adyan Investment 

S.R.L. conform Anexei nr. 8 la prezenta. 

i) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Agrexcom-94 S.R.L. 

conform Anexei nr. 9 la prezenta. 

j) Raport de evaluare al spaţiului comercial aflat în proprietatea S.C. Florocom 94 S.R.L. 

conform Anexei nr. 10 la prezenta. 

 

 Art. 2 Se aprobă modelul contractului de schimb ce urmează a se încheia între Municipiul 

Bucureşti în calitate de proprietar, prin împuternicit Primarul Sectorului 4, şi proprietarii spaţiilor 

comerciale din complexul agroalimentar Piaţa Sudului situat în str. Niţu Vasile nr. 1, sector 4, conform 

Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţiile din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

    (2) Prezenta se va comunica Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 17.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Vasile NEGRILĂ 

  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Otilia Iustiniana VÎLCEA 

Nr.  207/17.08.2017 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  
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Hotărârea nr. 109  din 22.08.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind 
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108 

Hotărârea nr. 110  din 22.08.2017 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea terenului 

situat in Bucureşti, Strada Dumbrava Nouă nr. 14 (fosta Moş Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 
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109 

Hotărârea nr. 111  din 22.08.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Naşterea 
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110 
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propunerilor din expertiza tehnică ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

111 

Hotărârea nr. 113  din 22.08.2017 Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi 

Clubul de Echitaţie Agrointernaţional, în vederea organizării unor competiţii sportive ecvestre  …………………………… 

 

112 

Hotărârea nr. 114  din 22.08.2017 Privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate 
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Hotărârea nr. 115  din 22.08.2017 Privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în 
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de stat şi particular din sectorul 5, în anul şcolar 2017-2018 …………………………………………………………………… 
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116 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

 

Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

pe anul 2017 

 

Având în vedere Adresa Direcţiei de lmpozite 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 ; 

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002;  

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 rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli 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 rectificarea bugetului 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 rectificarea bugetului SC Economat SRL, Sector 5 pe anul 2017, conform 

anexelor nr. 65-66 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri  proprii 

(Invăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2017, conform anexelor nr. 67-74 care fac parte 

integrantă  din  prezenta hotărâre . 

 

ART. 5 - Se aprobă rectificarea  bugetului Centrului  Cultural şi de Tineret Ştefan lordache pe 

anul  2017, conform anexelor nr. 75-77 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 6 Prevederile art. 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/ 10.04.2017 rămân 

neschimbate. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SĂNDULESCU NINA 

 

Nr. 101/28.07.2017 

 

*Anexele  pot  fi consultate la sediul Consiliului Local al Sectorului 5  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ÂÂ  RR  EE  

privind alegerea domnului Boloş Florinel, preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5 pe o perioada de cel mult 3 luni 

 

 În conformitate cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată şi art. 9 alin.1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale; 

 Având în vedere propunerea domnului consilier Melnic Constantin-Ion precum şi rezultatul 

votului consemnat în Procesul -Verbal al şedinţei extraordinare din data de 22.08.2017; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Începând cu data prezentei, se alege domnul Boloş Florinel preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5, pe o perioada de cel mult 3 luni. 

 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă 

Acte Administrative, vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 108 /22.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a 

face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

 

 Având în vedere: 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-

Ilfov; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 81/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului 

de consilier al doamnei Crudu Claudia Elena; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 82/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului 

de consilier al domnului Franovici Bogdan ; 

 -Raportul de Specialitate al serviciului Evidenţă Acte Administrative, înregistrat sub nr. 

39816/17.08.2017; 

 -Propunerile dlui consilier Lazarov Alexandru Sebastian şi ale dnei consilier Coroblea Cristina 

precum şi rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de Validare; 

 In conformitate cu: 

 -prevederile art . 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă , republicată; 

 -prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România; 

 În temeiul ale art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Începând cu data prezentei, se desemnează d-na consilier Nina Săndulescu, 

reprezentant (membru titular) al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti-Ilfov. 

 Art. 2 - Începând cu aceeaşi data, se desemnează dl consilier George Matei, membru supleant 

în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov, care va reprezenta Consiliul Local 

Sector 5 atunci când membrul titular nu poate participa la şedinţă. 

 Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi persoanele 

nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr.  109 /22.08.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea componenţei Comisiei de negociere pentru 

achiziţionarea terenului situat în Bucureşti, Strada Dumbrava Nouă nr. 14 

(fostă Moş Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 31/30.03.2017 

 

 Având în vedere: 

-Cererea doamnei consilier Pop Claudia Ramona, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

28887/21.06.2017 precum şi solicitarea doamnei consilier Nina Săndulescu de a se retrage din 

Comisia de negociere pentru achiziţionarea terenului situat în Bucureşti, Strada Dumbrava Nouă nr. 

14 (fostă Moş Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 31/30.03.20 17, consemnată în 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 22.08.2017; 

-Raportul de Specialitate al Serviciului Evidenţă Acte Administrative; 

 Luând în considerare : 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere 

pentru achiziţionarea terenului situat în Bucureşti, Strada Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă Moş Ajun), 

Sector 5; 

-Propunerile doamnei consilier Nina Săndulescu şi ale domnului consilier Matei Ion consemnate în 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 22.08.2017 precum şi Procesul Verbal al 

Comisiei de Validare; 

 În temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, a prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (5) precum şi ale art. 81, 

alin. 2, lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea 

terenului situat în Bucureşti , Strada Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă Moş Ajun), Sector 5, constituită 

prin H.C.L. Sector 5 nr. 31/30.03.2017, în sensul înlocuirii doamnelor consilier Pop Claudia Ramona 

şi Nina Săndulescu cu  domnul viceprimar Marian Ţigănuş si domnul consilier Ion Matei. 

 Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.03.2017 rămân în vigoare. 

 Art. 3 - Primarul sectorului 5, persoanele nominalizate şi Serviciului Evidenţă Acte 

Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 110/ 22.08.2017 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 

(Naşterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017 

 

 Având în vedere: 

- raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi de Investiţii şi 

Direcţia Generală de Administraţie Publică  Locală, înregistrat sub nr. 39.708/17.08.2017; 

- adresa nr. 39.513/16.08.2017, emisă de Parohia Naşterea Maicii Domnului Ghencea; 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 , cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală, republicată . 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în anul 2017 pentru Parohia Naşterea Maicii 

Domnului Ghencea, în valoare de 200.000 lei. 

 

Art. 2 - Suma menţionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - 

Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult. 

 

Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 , cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală şi Direcţia Generală Economică şi de 

lnvestiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

NR.  111/22.08.2017 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind solicitarea schimbării destinaţiei imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, 

sector 5 (Corp A şi B al Şcolii Gimnaziale Ion I.C. Bratianu), în vederea demolării 

acestora, conform concluziilor şi propunerilor din expertiza tehnică 

 

 Având în vedere: 

- raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală şi 

Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Sectorului 5, înregistrat sub 

nr. 39.701/17.08.2017 ; 

 Luând în considerare prevederile Ordinul MENCŞ nr. 5819/2016 privind aprobarea  procedurii 

de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia 

 În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin . 1 şi art. 81, alin. 2, lit. j, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se solicită avizul autorităţilor competente pentru schimbarea destinaţiei imobilelor din Strada 

Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A şi B al Şcolii Gimnaziale Ion I.C. Bratianu), în vederea demolării 

acestora, conform concluziilor şi propunerilor din expertiza tehnică, cu scopul construirii unui imobil 

nou cu destinaţia şcoala gimnazială. 

 

Art. 2 - Schimbarea de destinaţie a imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A şi B al 

Şcolii Gimnaziale Ion I.C. Bratianu) se face pe perioada desfăşurării lucrărilor de demolare, urmând 

ca după finalizarea lucrărilor, terenul să rămână în domeniul public al Municipiului Bucureşti, făcând 

parte din baza materială a învăţământului preuniversitar de stat.  

 

Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare pentru 

demolarea imobilelor menţionate la art. 1 al prezentei hotărâri şi construirea unui imobil nou cu 

destinaţia şcoală gimnazială. 

 

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative – Direcţia Asistenţă Tehnică 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală şi  Direcţia Generală de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Sectorului 5, Direcţia Generală Economică şi de lnvestiţii, şi 

conducerea unităţii de învăţământ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

NR. 112 /22.08 .2017  
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Clubul 

de Echitaţie Agrointernaţional, în vederea organizării unor competiţii sportive ecvestre 

 

Având în vedere: 

 -raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, 

Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii 

Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară, înregistrat sub nr. 39820/17.08.2017; 

 -adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 36829/01.08.2017, emisă de Clubul de 

Echitaţie Agrointernaţional; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. j ) şi k) din Legea nr.  215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 şi Clubul de Echitaţie 

Agrointernaţional, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susţinută din bugetul 

local al Sectorului 5, Cap. Cultură. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi Direcţia Generală 

Economică şi de Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 113/22.08.2017 

 

*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 numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 

în calitate de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, în anul şcolar 2017-2018 

 

 Având în vedere Raportul Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală – Direcţia 

Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, înregistrat sub nr. 39819/17.08.2017; 

 În conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017, ale OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 96, alin. 2, lit. a, b şi c din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin 1 şi art. 81, alin 2, lit. j şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de 

membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din 

sectorul 5, în anul şcolar 2017-2018, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi persoanele nominalizate 

în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

 

Nr. 114/22.08.20 17 

 

*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 numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în 

calitate de membri în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, 

în anul şcolar 2017-2018 

 

 Având în vedere Raportul Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia 

Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, înregistrat sub nr. 39818/ 17.08.2017; 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin 1 şi art. 81, alin 2, lit. j şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de 

membri în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 5, începând cu anul şcolar 2017-2018, conform anexei 

- parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi persoanele nominalizate 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 115 /22.08.2017 

 

*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/


115 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Programului Local privind creşterea performanţei 

energetice a 13 blocuri de locuinţe 

 

 Având în vedere Raportul întocmit de Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Sectorului 5 având nr. 39660 / 17.08.2017. 

 Luând în considerare prevederile cuprinse în : 

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

 - In conformitate cu cap. I, art. 1; cap. III, art. 9 din OUG nr. 18 / 2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin . 4, din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 .- Se aprobă Programul Local privind creşterea performanţei energetice a 13 blocuri de 

locuinţe prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2 .- Se aprobă Contractele de Mandat încheiate, conform reglementărilor legale şi al cărui 

obiect îl constituie mandatarea de către Asociaţia de Proprietari, beneficiar al investiţiei, a 

coordonatorului local, respectiv dl. Daniel Florea Primar al sectorului 5, pentru a stabili în numele 

Asociaţiei de Proprietari , măsurile ce se impun în aplicarea prevederilor O.U.G. 18/2009 republicată, 

potrivit anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3.- Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector , 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 116/22.08.2017 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate 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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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi a 10 obiective de investiţii pentru creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

Având în vedere: 

 

•      Expunerea de motive nr. 39976/18.08.2017 a Primarului Sectorului 5 

•      Raportul comun de specialitate nr. 39975/ 18.08.2017 al Direcţiei Generale de Administraţie 

Publică Locală, Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Sectorului 5 şi al Direcţiei Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară 

 

Ţinând cont de: 

 

•    HG 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 

•   OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare 

•      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 10 (zece) imobile, 

conform Anexei nr. 1 , respectiv cele 10 adrese: strada Mihail Sebastian nr. 23, bl. S 13; strada Mihail 

Sebastian nr. 33, bl. S6, Sc. 1; strada Mihail Sebastian nr. 33, bl. S6 Sc 2; strada Mihail Sebastian 

nr.137, bl. V 79; strada Mihail Sebastian nr. 139, bl. V 74; strada Mihail Sebastian nr. 27, bl. S 10, sc 

1 ; strada Mihail Sebastian nr. 27, bl. S 10, sc. 3; strada Mihail Sebastian nr. 31, bl S 8, sc. 2; strada 

Mihail Sebastian nr. 31, bl. S 8, sc. 1; strada Mihail Sebastian nr. 108, bl. V87, sc. A, parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 şi de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 
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Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate, duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florinel BOLOŞ  

 

Nr. 117/22.08. 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 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERlI UNEI CONVENŢII DE COLABORARE ÎN 

SCOPUL ASIGURĂRII FUNCŢIONĂRII COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIO- 

EDUCATIVE PENTRU COPII 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5: 

 Luând în considerare raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 

12549/17.08.2017 înregistrat la primăria Sectorului 5 sub nr. 39789/17.08.2017; 

 Dat fiind avizul conform al Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 9646/12.07.2017; 

 In temeiul prevederilor art. 27, art. 28, art. 35 , art. 37, art. 39 lit. " b", art. 40 alin. ( 1) şi alin. (3), 

art. 42 alin. ( 1) lit. "a", art. 43 alin. ( 1), art. 69 , art. 71 , art. 73 alin. ( 1), (2) lit. "a" şi "d" , (3) şi alin. 

(5) şi art. 132 lit. "c" din Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale art. 113, art. 119 alin. (1) lit. "a" , art. 120 şi art. 124 alin. (1) din 

Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (2) lit. "f” şi al art. 81 alin 2 lit. " n" teza I şi lit.”q” din 

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

ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unei convenţii de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, Primăria Sector 5 - Direcţia de Administraţie Publică Locală şi 

Şcoala Generală Nr. 147 - "Petrache Poenaru", în scopul asigurării funcţionării Complexului de 

Servicii Socio-Educative pentru Copii aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti , Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector , 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 118/22.08.2017 

 

*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 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale DGASPC SECTOR 5 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând seama de raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 12567/17.08.2017, 

înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 39790/17.08.2017; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 103/28.07.2017, privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 78/16.06.2017 privind aprobarea modificării 

organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. 

Sector 5 ; 

 În temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 81 alin (2) lit. "e" din Legea 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART. 1. Se aprobă modificarea organigramei D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 3. Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. sector 5 

potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art.  4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 

H.C.L. Sector 5 nr. 103/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

sector 5 nr. 78/16.06.2017 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 şi se abrogă orice altă 

dispoziţie contrară. 

Art. 5. Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 119/22.08.2017 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate 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 aprobarea demersurilor de transmitere a terenului aferent liniei CF Bucureşti Progresu-  

Bucureşti Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5 

 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 39831/18.08.2017 a Primarului Sectorului 5 şi 

Raportul de specialitate nr. 39830/18.08.2017 al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală, 

 Luând în considerare prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă demersurile de transmitere a terenului aferent liniei CF Bucureşti Progresu- 

Bucureşti Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5. 

 Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, să 

efectueze demersurile necesare prevăzute la art. 1. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri . 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florinel BOLOŞ  

 

Nr. 120/22.08.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

Strada Constantin Mille, Nr. 10 

Tel/fax: 031 403 0698 

Tel/fax: 021.314.70.53 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 100/28.07.2017 

privind aprobarea proiectului "Sănătatea în Mişcare" 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 100/28.07.2017 privind 

aprobarea proiectului "Sănătatea în Mişcare"; 

 Luând în considerare Expunerea de motive nr. 39738/17.08.2017, a Primarului Sectorului 5 şi 

Raportul de Specialitate nr. 39737/17.08.2017; 

 Ţinând cont de art. 34 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, 

 Conform dispoziţiilor Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

(ANMDM), precum şi Normei de funcţionare a Laboratoarelor de Analize Medicale din 20.08.2007, 

utilizarea testelor rapide folosite în cadrul Proiectului Refresh 5 se face numai cu aprobarea, acordul 

şi sub supravegherea Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti (va fi solicitată o cerere prin care se va 

elibera Autorizaţie Sanitară de funcţionare pe durata strict a proiectului ), în acelaşi timp, Proiectul va 

fi notificat şi la ANMDM, dar şi la comisia de Bioetică a Academiei de stiinţe medicale, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin . (2) lit. j), din Legea nr. 215 /2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 

alin 2 din Constituţia României. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 Sector 5 nr. 

100/28.07.2017 în sensul înlocuirii sintagmei "Laborator medical mobil" cu sintagma "Laborator 

medical mobil Point of Care" în conţinutul Anexei. 

 Art. 2 - Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, Direcţia Economică şi de lnvestiţii, 

Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florinel BOLOŞ  

 

Nr. 121/22.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea proiectelor pentru Programul Naţional de Aniversare a 

Centenarului României pe anul 2017 - 2018 

 

 Având în vedere : 

- Raportul Centrului Cultural şi de Tineret ,,Ştefan Iordache" nr. 1046 /09.08.2017; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr .131/2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului 

Cultural şi de Tineret ,,Ştefan Iordache"; 

- Adresa Departamentului Centenar nr. 1012/31.07.2017, cu privire la centralizarea şi comunicarea 

iniţiativelor propuse de către Primăria Sector 5; 

 Luând în considerare prevederile O.G. nr. 5 /20.07.2017, privind stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul administraţiei publice cu privire la Centenarul României ; 

 In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectele pentru Programul Naţional de Aniversare a Centenarului României pe 

anul 2017 - 2018, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 3.327.330 lei reprezentand 30% din bugetul aprobat pentru 

realizarea proiectelor Centrului Cultural şi de Tineret ,,Ştefan Iordache" pentru Programul Naţional de 

Aniversare a Centenarului României pe anul 2017 - 2018, iar diferenţa de 6.113.770, va fi alocată din 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local sector 5 pe anul 2018. 

 

Art. 3- Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul Cultural şi de Tineret 

,,Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector , 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 122/22.08.2017 

 

*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 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural şi de Tineret 

"Ştefan Iordache" 

 

 Având în vedere: 

 - Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" nr. 

1039/08.08.2017; 

 -   Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131/2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului 

Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache"; 

 Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/10.04.2017, privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectele înregistrate la Centrul Cultural şi de Tineret  "Ştefan Iordache", conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor prevăzute la art. 1 vor fi utilizate din bugetul 

propriu al Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache", la capitolul, servicii culturale. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul Cultural şi de Tineret 

"Ştefan Iordache", vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 123 /22.08.2017 

 

*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 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind completarea Programului de acţiuni culturale, artistice şi de tineret derulate de 

Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" în anul 2017, aprobat de Consiliul 

Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S. 5 nr. 72/30.05.2017 şi H.C.L. S. 5 nr.  80/16.06.2017 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" înregistrat sub nr. 1038/08.08.2017 

 Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05.2017 privind aprobarea Programului de acţiuni culturale, 

artistice şi de tineret derulate de Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" în anul 2017 şi 

H.C.L. S. 5 nr. 80/16.06.2017 privind completarea Programului de acţiuni culturale, artistice şi de 

tineret derulate de Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" în anul 2017 aprobat de Consiliul 

Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S. 5 nr. 72/30.05.2017 

- Concluziile Raportului de cercetare sociologică nr. 423/29 .03.2017, pentru identificarea percepţiei 

locuitorilor Sectorului 5, asupra serviciilor oferite de Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache", 

realizat în martie 2017; 

- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de acţiuni culturale, artistice şi de tineret derulate de 

Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" în anul 2017, aprobat prin H.C.L. Sector 5, nr. 

72/30.05.2017 şi H.C.L. Sector 5 Nr. 80/16.06.2017, cu acţiunile din Anexă, parte integrată a 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Sumele necesare organizării acţiunilor prevăzute la Art.1, vor fi utilizate din bugetul propriu al 

Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache", la capitolul servicii culturale. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul Cultural şi de Tineret 

"Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector , 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 124/22.08.2017 

 

*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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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi a 3 obiective de investiţii pentru creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

Având în vedere: 

 

•            Expunerea de motive 40303/22.08.2017 a Primarului Sectorului 5 

  •                           Raportul comun de specialitate nr. 40302 /22.08.2017 al Direcţiei Generale de 

Administraţie Publică Locală, Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Sectorului 5 şi al Direcţiei Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară 

 

Ţinând cont de: 

 

•    HG 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 

•    OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare 

•      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a imobilelor, conform 

Anexei nr. 1 , respectiv cele 3 adrese: strada Mihail Sebastian nr. 27, bl. S10, sc. 2, strada Mihail 

Sebastian nr. 31, bl. S8, sc 3 şi strada Mihail Sebastian nr. 31 , bl. S8, sc. 4, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 şi de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florinel BOLOŞ  

 

Nr. 125/22.08.2017 

 

*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 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea 

Consiliului Local Sector 5, a spaţiului în suprafaţă totală de 169,46 mp. situat în 

Calea Ferentari nr. 72, bI. 20 , sector 5 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 12727/21.08.2017, întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, 

statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, modificată 

şi completată prin H.C .L. Sector 5 nr. 103/28.07.2016; 

 Ţinând cont de adresa Administraţiei Fondului Imobiliar nr. C.D.G. nr. 1043/21.08.2016, 

înregistrată la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5 sub nr. 41913/21.08.2017, prin care aceasta comunică 

faptul potrivit căruia în vederea derulării programelor D.G.A.S.P.C. Sector 5 a fost identificat spaţiul 

situat în Calea Ferentari nr. 72, bl, 20, sector 5, Bucureşti , în suprafaţă totală de 169.46 mp. din care 

79.00 mp. parter şi 90.46 mp. subsol; 

 În conformitate cu prevederile art. 867 şi art. 868 Cod. Civil; 

 În temeiul art. art .45 alin.(1) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. "f" din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti din 

administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 prin 

DGASPC - Sector 5 a spaţiului situat în Calea Ferentari nr. 72, bl, 20, sector 5, Bucureşti, în 

suprafaţă totală de 169,46 mp. din care 79.00 mp. parter şi 90.46 mp. subsol pentru dezvoltarea unor 

servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de servicii de asistenţă socială în cadrul 

Centrului Social - Comunitar Ferentari. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 126 /22.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

 

Având în vedere: 

 -Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef înregistrat sub nr. 

41004/25.08.2017; 

 -Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 41003/25.08.2017 ; 

 -Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi 

Patrimoniului, Fond Funciar ; 

Ţinând seama de : 

 -prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată ; 

 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 -Anunţul Direcţiei de Transparenţă Instituţională-Serviciul Relaţii cu Mass- Media şi Societatea 

Civilă înregistrat sub nr. 106/20.07.2017 prin care se anunţă procesul de dezbatere publică pentru 

proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

 

 În temeiul art. 45 alin. (l) şi al art. 81 alin. (2) lit. i şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism , conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală Arhitect Şef şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 127/31.08.2017 

 

*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 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

 

Strada Constantin Mille, Nr. 10 

Tel : 021.314. 43.18 

Fax: 021.310.39.44                                                                                                                         e-mail: primarie@sector5.ro 

 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind aprobarea Regulamentului Serviciului 

Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 40991/25.08.2017; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Sectorului 5 înregistrat sub nr. 40990/25.08.2017; 

- Raportul Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclare Deşeuri;   

În conformitate cu prevederile: 

Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

Art. 6 din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

H.C.G.M.B. nr. 82/28.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen 

mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

Ordinului nr. 82/2015 privind Regulamentul-Cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, emis de 

către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 

Art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în Administraţia Publică Locală;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă “Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii serviciului public de 

salubrizare, pe raza Sectorului 5, se vor conforma prevederilor "Regulamentului Serviciului Public 

de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti". 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

 

Boloş Florinel 

 

Nr. 128/31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013 privind constituirea  

unei Comisii de selecţie formată din 3 membri specialişti în recrutarea resurselor umane pentru  

a îndeplini demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de 

evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie la  

societăţile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat sau acţionar 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de către Direcţia Generală Resurse Umane 

înregistrat sub nr. 41.079/25.08.2017 şi H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013; în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de state ca regii autonome şi 

societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 59 şi ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; în baza art. 29 şi următoarele din 

OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 Ţinând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economic; 

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 215/2001, 

Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 (1) Se modifică componenţa Comisiei de selecţie constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 

55/31.07.2013,astfel: 

Componenţa Comisiei este următoarea: 

- Dobre Violeta 

- Frunză Denisa-Elena 

- Dăncilă Elena 

 (2) Secretariatul Comisie de selecţie va fi asigurat de dna Bratu Carmen. 

 

 Art. 2 După art.1 se introduce un nou articol cu următorul cuprins "pentru participarea la 

lucrările Comisiei de selecţie, membrii acesteia au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din 

indemnizaţia Primarului Sectorului 5 pentru participarea la fiecare şedinţă. De asemenea, persoana 
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care asigură secretariatul comisiilor de concurs are dreptul la o indemnizaţie de 5% din indemnizaţia 

Primarului Sectorului 5 pentru participarea la fiecare şedinţă". 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. S.5 nr. 55/31.07.2013, rămân în vigoare. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi persoanele nominalizate 

la art. 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector , 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 129/31.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea Actului Constitutiv al 

SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. 

 

Având în vedere: 

    Raportul de Specialitate al SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. înregistrat la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 42130/31.08.2017; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 41087/25.08.2017; 

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Juridice şi al Direcţiei Economice înregistrat sub  

nr. 42131/31.08.2017; 

  Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

-     HCL Sector 5 nr. 142/12.12.2016, privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii ale 

Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5; 

-      Art. 103' şi Art. 104
1
 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990; 

-    HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare 

Edilitară şi Salubrizare S.A. ; 

-    HCL Sector 5 nr. 112/13.12.2014 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare 

Edilitară şi Salubrizare S.A. ; 

-    HCL Sector 5 nr. 113/13.12.2014 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare 

Edilitară şi Salubrizare S.A. ; 

-   HCL Sector 5 nr. 5/17.02.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare 

Edilitară şi Salubrizare S.A.; 

-    HCL Sector 5 nr. 104/28.12.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare 

Edilitară şi Salubrizare S.A. 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 1 al HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea Actului 

Constitutiv al SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A, care va avea următorul cuprins: 

"Se aprobă reducerea capitalului social subscris vărsat al SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. 

de la 22.140.780 lei la 6.141.180 lei 

Reducerea capitalului social vărsat al SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A se operează astfel: 

1. Consiliul Local Sector 5 micşorează capitalul social subscris vărsat, de la 16.495.181 lei la 

4.094.120 lei 

2. Administraţia Domeniului Public Sector 5 micşorează capitalul social subscris vărsat de la 

5.645.599 lei la 2.047.060 lei" 



133 

 

 Art. 2 Se modifică art. 2 al HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea actului 

constitutiv al SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A, care va avea următorul cuprins: 

"Valoarea totală a capitalului social este de 15.145.500 lei, împărţit în 1500 acţiuni, cu valoare 

nominală, fiecare de 10.097 lei. 

Structura acţionariatului societăţii este următoarea: 

a) Consiliul Local Sector 5 - 66,67%, respectiv 10.097.000 lei 

b) Administraţia Domeniului Public Sector 5 - 33,33%, respectiv 5.048.500 lei" 

 Art. 3 Se modifică art. 3 al HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013 privind modificarea Actului 

Constitutiv al SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A, care va avea următorul cuprins: 

"Prin reducerea capitalului social subscris vărsat de la 22.140.780 lei la 6.141.180 lei, se aprobă 

acoperirea pierderii înregistrate la data de 30.06.2013, în suma de 14.880.563,45 lei. " 

 Art. 4. Capitalul social al SC Amenejarea Edilitară şi Salubrizare S.A. este de 12.489.614,43 

lei, conform HCL Sector 5 nr. 53/31.07.2013, HCL Sector 5 nr. 112/13.12.2014, HCL Sector 5 nr. 

113/13.12.2014, HCL Sector 5 nr. 5/17.02.2015, HCL Sector 5 nr. 104/28.12.2015, capital vărsat 

integral. 

 Art. 5 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a celor 500 de acţiuni deţinute, până în data de 

01.01.2017, de către Administraţia Domeniului Public al Sectorui 5, către SC Amenajare Edilitară şi 

Salubrizare S.A., până la data de 01.10.2017. 

 Art. 6 Se aprobă diminuarea capitalului social al SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. cu 

5.835.509,43 lei, de la 12.489.614,43 lei la 6.654.105 lei. Structura acţionariatului societăţii este 

următoarea: 

a) Consiliul Local Sector 5 - 66,67%, respectiv 4.436.070 lei 

b) SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. - 33,33%, respectiv 2.218.035 lei 

 Art. 7 Împuternicit al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A, este doamna Aurelia-Mariana 

Costin, cetăţean român, născută la data de 21.04.1970 în Oraş Ştefăneşti, Judeţ Argeş, domiciliată în 

Bucureşti, Strada Virgil Pleşoianu, nr. 98, Sector 1, posesor a CI seria RR nr. 977594 eliberată de 

S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.03.2013, CNP 2700421034970 să îndeplinească toate formalităţile 

necesare în vederea întocmirii, depunerii şi înregistrării la toate instituţiile competente a 

documentaţiei aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., 

semnând valabil în numele şi pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa 

fiindu-ne opozabilă în limita prezentului mandat. 

 Art. 8 S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., Serviciul Evidenţă Acte Administrative din 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoana menţionată la art. 7, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

 

Boloş Florinel 

 

Nr. 130/31.08.2017 
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Municipiul Bucureşti  

Consiliul Local Sector 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind transmiterea în folosinţă gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafaţă de 

900 mp, din cadrul Şcolii nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, pe durata de execuţie a 

unei săli de sport construită prin „Programul naţional de construcţii de interes public sau 

social - Subprogramul săli de sport” 

  

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale de Administraţie publică Locală, nr. 41.076/25.08.2017; 

 Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei pentru Educaţie, tineret şi sport; 

- Raportul Comisiei pentru Buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi 

economice; 

- Raportul Comisiei pentru Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului 

public şi patrimoniului, fond funciar; 

 Ţinând cont de prevederile Anexei 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 şi art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către CNI SA a terenului în suprafaţă de 900 mp 

din cadrul Şcolii nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, pe durata de execuţie a unei săli de sport 

construită prin programul guvernamental de construire săli de sport. 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, a racordurilor 

la utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), precum şi întreţinerea 

şi exploatarea obiectivului de investiţie. Destinaţia obiectivului de investiţii va fi menţinută pe o 

perioadă de minimum 15 ani. 

Art. 3 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare primire a 

amplasamentului menţionat la art. 1, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 - Transmiterea în folosinţă gratuită a terenului menţionat la art. 1, din administrarea Consiliului 

Local Sector 5 către CNI SA, se realizează pe o perioadă de maximum 5 ani. 

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală şi Direcţia Generală Economică şi de 

Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 131/31.08.2017 

 

*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 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind transmiterea în folosinţă gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafaţă de 

3.300 mp, din cadrul Şcolii nr. 125, Şos. Bucureşti - Măgurele, nr. 45, Sector 5, pe durata 

de execuţie a unei săli de sport construită prin „Programul naţional de construcţii de 

interes public sau social - Subprogramul săli de sport” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale de Administraţie publică Locală, nr. 41.077/25.08.2017; 

 Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei pentru Educaţie, tineret şi sport; 

- Raportul Comisiei pentru Buget, finanţe, taxe locale, fonduri europenesi alte activităţi 

economice; 

- Raportul Comisiei pentru Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului 

public şi patrimoniului, fond funciar; 

 Ţinând cont de prevederile Anexei 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 şi art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către CNI SA a terenului în suprafaţă de 3.300 

mp din cadrul Şcolii nr. 125, Şos. Bucureşti - Măgurele, nr. 45, Sector 5, pe durata de execuţie a unei 

săli de sport construită prin programul guvernamental de construire săli de sport. 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, a racordurilor 

la utilităţi (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), precum şi întreţinerea 

şi exploatarea obiectivului de investiţie. Destinaţia obiectivului de investiţii va fi menţinută pe o 

perioadă de minimum 15 ani. 

Art. 3 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare primire a 

amplasamentului menţionat la art. 1, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 - Transmiterea în folosinţă gratuită a terenului menţionat la art. 1, din administrarea Consiliului 

Local Sector 5 către CNI SA, se realizează pe o perioadă de maximum 5 ani. 

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală şi Direcţia Generală Economică şi de 

Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 132/31.08.2017 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion Bucureşti 

a unor evenimente sportive pentru locuitorii sectorului 5 

 

Având în vedere: 

- raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia 

învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale 

Economice şi de Investiţii, înregistrat sub nr. 42103/31.08.2017; 

- adresa Clubului Sportiv Scorpion Bucureşti, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

35499/24.07.2017; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea, în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion Bucureşti, a unor 

evenimente sportive pentru locuitorii sectorului 5, conform Acordului de parteneriat, anexă la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 - Realizarea activităţilor la care face referire Acordul de parteneriat va fi susţinută din bugetul 

local al Sectorului 5, Cap. Cultură. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală - Direcţia învăţământ, Cultură, 

Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi Direcţia Generală Economică şi de Investiţii - Direcţia Buget şi 

Urmărire Execuţie Bugetară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 133/31.08.2017 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Iacob Emanuel în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă 

de 3 luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 184 

Data: 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6 

.  
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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 Generale Economice, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6 şi rapoartele Comisiilor de specialitate  nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 Având în vedere adresa  Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice-Bucureşti, nr. 43287/9.06.2017, prin care s-a aprobat retrimestrializarea sumelor 

defalcate din T.V.A.  pentru finanţarea de bază a unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat, a 

învăţământului particular sau confesional acreditat şi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

 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 şi a H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 994.772 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 986.640 mii lei la 

venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017,  în sumă de 131.507 

mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 131.507 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde 

Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 185 

Data: 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea 

stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii    

nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi  

locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii privind 

locuinţele nr. 114/1996, republicată, modificată şi completată, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999 

privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată şi 

completată, precum şi ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.(1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii   nr. 114/1996, la 

repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, 

aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018, după cum urmează:  

 (2) Criteriile şi condiţiile menţionate mai sus conţinute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 159/2016. 

 Art. 2. Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de 

locuinţe, în baza Legii nr. 114/1996 se regăseşte în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. Persoanele/familiile care figurează cu domiciliul în str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 

6 (parte a imobilului din str. Drumul Taberei nr. 7B, ce a fost preluat de Consiliul Local al Sectorului 6, 

în administrare, în baza H.G. nr. 336/2016 şi H.C.G.M.B. nr. 162/2016),  în cazul în care au făcut 
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dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta, vor fi incluse în liste separate, 

urmând ca situaţia locativă să le fie soluţionată cu prioritate. 

 Art. 4.(1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,  prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 186 

Data: 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea 

de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, 

aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al  Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2008; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018. 

 (2) Criteriile şi condiţiile menţionate mai sus sunt conţinute de Anexele nr. 1 şi nr. 2, ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) La intrarea în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

160/2016. 

 Art. 2. Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de 

locuinţe, în baza O.U.G. nr. 74/2007, se regăseşte în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 3.(1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 187 

Data: 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a prelua în  

administrare directă drumul Osiei şi drumul Belşugului, sector 6, Bucureşti, în  

vederea demarării procedurilor legale de expropriere pentru cauză de utilitate 

 publică a porţiunilor de teren proprietate privată ce afectează punerea în aplicare a 

 prevederilor P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/2013 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;  

Luând în considerare prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1999 privind bunurile proprietate 

publică, actualizată;   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti preluarea în administrare directă 

a drumului Osiei şi a drumului Belşugului, sector 6, Bucureşti, în vederea demarării procedurilor 

legale de expropriere pentru cauză de utilitate publică a porţiunilor de teren proprietate privată ce 

afectează punerea în aplicare a prevederilor P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat prin H.C.G.M.B.    

nr. 278/2013. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect-Şef – Direcţia Tehnică – 

Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol 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.: 188 

Data: 31.08.2017 

 

 

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

Local Sector 6. 
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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 transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă  

a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din  

Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform  

Anexei 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6; 

- H.C.L. nr. 111/30.03.2017 privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local 

Sector 6, a terenului limitrof sediului D.G.P.L. Sector 6, din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, 

teren identificat conform Anexei; 

- H.C.G.M.B. nr. 235/08.06.2017 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului limitrof 

sediului D.G.P.L. Sector 6, din Şoseaua Orhideelor nr. 2D, Sector 6 şi transmiterea acestuia în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) din Legea  nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în 

administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului 

acesteia din şos. Orhideelor nr. 2D, Sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat 

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Terenul prevăzut la alin. (1) se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului Bucureşti 

prin grija Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

 (3) În situaţia în care, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

terenul nu este folosit conform destinaţiei prevăzute la alin. (1), se revocă dreptul de administrare. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 189 

Data: 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  



149 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea Procesului verbal încheiat la data de 20.07.2017 prin care s-a stabilit preţul de 

achiziţie în valoare de 105.000 (unasutăcincimii) Euro pentru imobilul-teren în suprafaţă de 

   416 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6 şi împuternicirea 

Primarului Sectorului 6, a Directorului Direcţiei Generale Economice şi a Şefului Serviciului  

Juridic şi Contencios Administrativ să semneze actele de vânzare-cumpărare a acestui  

imobil-teren 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect Şef, precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;      

 Luând în considerare H.C.G.M.B. nr. 261/31.10.2013 privind împuternicirea Consiliului Local al 

Sectorului 6 să achiziţioneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, imobilul-teren în suprafaţă de 

416 m.p., situat în Municipiul Bucureşti, str. Peştera Dâmbovicioarei nr. 1A, sector 6; 

 Ţinând cont de Procesul verbal încheiat la data de 20.07.2017 prin care s-a stabilit preţul de 

achiziţie în valoare de 105.000 (unasutăcincimii) Euro pentru imobilul-teren în suprafaţă de 416 m.p. 

situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi a art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se validează Procesul verbal încheiat la data de 20.07.2017 prin care s-a stabilit 

preţul de achiziţie în valoare de 105.000 (unasutăcincimii) Euro pentru imobilul-teren în suprafaţă de 

416 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6. 

 (2) Se împuternicesc Primarul Sectorului 6, Directorul Direcţiei Generale Economice şi  Şeful 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ să semneze actele de vânzare-cumpărare ale 

imobilului-teren în suprafaţă de 416 m.p., situat în Bucureşti, str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, 

sector 6. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ, Direcţia Generală 

Economică, Direcţia Tehnică şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 190 

Data: 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul  

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu  

alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane  

juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în  

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

 public local 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

 Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) şi lit. q) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici 

Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării 

cu alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane 

juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al primarului şi Serviciile publice de 

interes local 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.: 191 

Data: 31.08.2017 

 

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

Local Sector 6. 
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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 împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna  

PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca  

obiect înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii  

necesare întreţinerii acestui spaţiu verde 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

actualizată; 

 În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2) litera m) din Legea  nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze 

PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect 

înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare 

întreţinerii acestui spaţiu verde. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect Şef şi Direcţia de Investiţii 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.: 192 

Data: 31.08.2017 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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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 împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna  

PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de  

promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren  

aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A. prin Sucursala 

Regională de Căi Ferate Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

actualizată; 

 În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2) litera m) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze 

PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul 

adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania 

Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Ducerea la îndeplinire a prevederilor PROTOCOL-ului DE COLABORARE va fi 

făcută de către departamentele de specialitate, 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.: 193 

Data: 31.08.2017 

 

 

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

Local Sector 6. 
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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 transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a terenului în suprafaţă de 

    1200 m.p., identificat cu numărul cadastral 225667, situat în Drumul Taberei nr. 34, sector 6, 

Bucureşti, pentru desfăşurarea de activităţi specifice obiectului de activitate al Administraţiei      

Pieţelor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

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

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în administrarea 

Consiliului Local Sector 6 a terenului în suprafaţă de 1200 m.p., identificat cu numărul cadastral 

225667, situat în Drumul Taberei nr. 34, sector 6, Bucureşti, pentru desfăşurarea de activităţi 

specifice obiectului de activitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi 

Administraţia Pieţelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 194 

Data: 31.08.2017 
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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 schimbării denumirii Şcolii Gimnaziale Nr. 193 în Şcoala 

 Gimnazială ,,Orizont” şi schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Nr. 198 în  

Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” începând cu anul şcolar 2017 – 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 1/2011 - legea educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 6564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, ordin modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/2012, Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de 

Funcţionare a Comisiei de Atribuire de denumiri Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, adresei 

conducerii Şcolii Gimnaziale Nr. 193 cu nr. 50 din data de 26.01.2017 înregistrată la sediul 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1301 din data de 02.02.2017, adresei conducerii Şcolii 

Gimnaziale Nr. 193 cu nr. 414 din data de 14.06.2017 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 7599 din data de 14.06.2017, unitate de învăţământ preuniversitar de stat ce are 

sediul în Str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3, Sector 6, Bucureşti, notei de fundamentare a Şcolii 

Gimnaziale Nr. 193 înregistrată cu nr. 519 din data de 12.07.2017, adresei conducerii Şcolii 

Gimnaziale Nr. 198 cu nr. 450 din data de 16.05.2017 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 6652 din data de 23.05.2017, unitate de învăţământ preuniversitar de stat ce are 

sediul în  Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, Bucureşti, notei de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Nr. 

198 înregistrată cu nr. 411 din data de 04.05.2017, adresei Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 

7601 din data de 14.06.2017 înregistrată la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 

13897 din data de 15.06.2017, adresei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 13897 

din data de 22.06.2017 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu  nr. 8924 din data de 

14.07.2017, adresei Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 8928 din data de 14.07.2017 înregistrată la 

Prefectura Municipiului Bucureşti cu nr. 14012 din data de 17.07.2017, precum şi avizului Comisiei de 

Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti cu nr. 10/25.08.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat a Şcolii 

Gimnaziale Nr. 193, cu sediul în Bucureşti, Str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3, Sector 6, în Şcoala 

Gimnazială ,,Orizont” cu sediul în Bucureşti, Str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3, Sector 6, începând 

cu anul şcolar 2017 – 2018, conform Anexei nr. 1 ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat a Şcolii 

Gimnaziale Nr. 198, cu sediul în Bucureşti, Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, în Şcoala Gimnazială 

,,Regina Maria” cu sediul în Bucureşti, Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, începând cu anul şcolar 

2017 – 2018, conform Anexei nr. 1 ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi directorii celor două unităţi de 

învăţământ 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.: 195 

Data: 31.08.2017 
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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  amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public aferent  

blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului  

Bucureşti de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

             

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile:   

 - Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum şi ale H.G. nr. 

955/2004 pentru aprobarea  reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 

 - O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public aferent blocurilor de 

locuinţe de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti vor fi realizate de 

către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în urma solicitărilor Asociaţiilor 

de Proprietari/Locatari. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 196 

Data: 31.08.2017 
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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 efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor  

care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de 

 utilitate publică, precum şi intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă pe  

raza administrativă a Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local al 

Sectorului 6; 

  Luând în considerare prevederile: 

 - Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 3/2003, precum şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de 

aplicare a O.G. nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 să efectueze 

operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare, cu titlu gratuit/contracost, a vehiculelor care 

îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum şi 

intervenţia organelor abilitate în situaţiile de urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6. 

 (2) Se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, prin Directorul General, să 

încheie contractul de achiziţie publică de servicii pentru operaţiunile de ridicare şi transport a 

vehiculelor menţionate la art. 1 alin. (1), cu un operator economic desemnat în urma derulării 

procedurilor legale.  

 (3) Operaţiunile de ridicare şi transport a vehiculelor vor fi efectuate în baza dispoziţiei scrise, 

emisă de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, de către operatorul economic căruia i s-a 

atribuit contractul de prestări servicii. 

 (4) Sunt de utilitate publică lucrările privind: căile de comunicaţii; deschiderea, alinierea şi 

lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, 

apă, canalizare, instalaţii pentru protecţia mediului; pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau 

privat al Sectorului 6; clădirile şi terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi alte obiective 
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sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de 

administraţie publică; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, inundaţii, 

alunecări de teren; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională sau alte situaţii prevăzute de 

lege.   

 (5) Prin situaţii de urgenţă înţelegem acele cazuri de forţă majoră determinate de anumiţi factori 

de risc precum: incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, prăbuşiri ale unor construcţii, 

instalaţii ori amenajări etc.. Acestea reprezintă evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care 

ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru 

restabilirea stării de normalitate este necesară adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de 

resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.  

 Art. 2. (1) Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va dispune, în baza dispoziţiei de 

ridicare prevăzută în Anexa nr. 1, ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor în spaţiul deţinut de 

către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, dacă, deşi în prealabil somat, 

proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul nu s-a conformat solicitării de mutare a vehiculului sau de 

eliberare a domeniului public sau privat al Sectorului 6.  

 Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare ori 

încetează, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor 

persoane ori animale sau în cazul în care vehiculul aparţine poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei 

de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină 

legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de 

Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul 

Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci 

când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. 

(2) Somarea proprietarului/deţinătorului legal/utilizatorului se va efectua de către poliţistul local 

din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 prin afişarea somaţiei pe vehicul la loc vizibil 

sau prin orice alt mijloc de comunicare, în cuprinsul acesteia urmând a fi prevăzut un termen de 48 

de ore în intervalul căruia vehiculul trebuie mutat sau domeniul public sau privat al Sectorului 6 

trebuie eliberat.  

 În toate situaţiile de urgenţă nu se aplică dispoziţiile privind somarea şi beneficiul termenului de 

48 de ore, vehiculele urmând a fi ridicate de îndată. 

 (3) Ulterior ridicării vehiculului poliţistul local din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru identificarea şi înştiinţarea prin orice mijloc de 

comunicare a proprietarilor/deţinătorilor legali/utilizatorilor în vederea recuperării acestora, cu 

indicarea locului în care este depozitat vehiculul şi a posibilităţii ridicării acestuia în baza 

documentelor care atestă proprietatea/posesia/detenţia legală asupra acestuia, fiind menţionat 

totodată şi programul de eliberare a vehiculelor.  

 Art. 3. (1) După întocmirea Dispoziţiei de ridicare, se va completa Nota de constatare (Fişa 

vehiculului) de către un lucrător specializat al operatorului economic, aprobată conform Anexei nr. 2 

la prezenta hotărâre, care va fi semnată şi de către poliţistul local din cadrul Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală Sector 6. 

 (2) Nota de constatare va cuprinde în mod obligatoriu marca, modelul, culoarea şi numărul de 

înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizică a acestuia. 
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 (3) Nota de constatare se va întocmi în 2 (două) exemplare, care vor fi înseriate. Un exemplar 

va rămâne la poliţistul local din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, iar celălalt la 

lucrătorul specializat al operatorului economic. 

 (4) Odată cu întocmirea Notei de constatare, lucrătorul specializat al operatorului economic va 

imortaliza în format digital foto, din patru unghiuri diferite, starea vehiculului. 

 Art. 4. Operatorul economic răspunde, în mod direct faţă de proprietarii/deţinătorii 

legali/utilizatorii vehiculelor ridicate, pentru eventualele daune produse acestora, doar ca urmare a 

operaţiunilor de ridicare şi transport. Operatorul economic este obligat să încheie o poliţă de 

asigurare facultativă tip CASCO la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune 

produse ca urmare a operaţiunilor de ridicare şi transport a vehiculelor. 

 Art. 5. (1) Recuperarea vehiculului de la locul de depozitare se va face pe bază de cerere 

scrisă depusă la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, de către proprietar/deţinător 

legal/utilizator în baza documentelor originale ale acestuia. 

 (2) Cu ocazia preluării vehiculului se va semna un Proces Verbal de predare-primire al cărui 

model este prezentat în Anexa nr. 3. 

 Art. 6. Pentru prima ridicare, proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului prevăzut la art. 

1 nu va fi obligat la plata vreunui tarif ocazionat cu operaţiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a vehiculului în cauză, acesta restituindu-se gratuit persoanelor îndreptăţite. Pentru 

următoarele ridicări care se vor face din motive de îngreunare a activităţii operatorilor de salubrizare, 

se va percepe un tarif echivalent cu cheltuielile ocazionate de operaţiunile de ridicare, transport şi 

depozitare. 

 Art. 7. Se aprobă modelul Dispoziţiei de ridicare, a Notei de constatare şi a Procesului Verbal 

de predare-primire, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, împreună cu Direcţia Generală de Poliţie Locală  Sector 6 şi 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, precum şi celelalte servicii de 

specialitate din aparatul propriu al Primarului vor duce la îndeplinire prevederile acestei 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.: 197 

Data: 31.08.2017 
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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 

pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 46/2011 privind aprobarea  

bunurilor şi obiectivelor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza de către Direcţia  

Generală de Poliţie Locală Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 6 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, ale art. 29 din 

H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 

locale şi ale H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6; 

 Văzând adresa Primăriei Sectorului 6 – Serviciul Logistică şi Administrativ, înregistrată la 

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 sub nr. A 8301/14.06.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Articolul 1 al hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 46/2011 privind aprobarea 

bunurilor şi obiectivelor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza de către Direcţia Generală de 

Poliţie Locală Sector 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Art. 1. Se aprobă bunurile şi obiectivele din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza, cu titlu 

gratuit, de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, după cum urmează: 

- Primăria Sector 6 cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti; 

- Serviciul Biroul Unic Sector 6 cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti; 

- Serviciul de Stare Civilă Sector 6 cu sediul în Strada Drumul Sării nr. 85, Sector 6, 

Bucureşti.” 

 Art. 2. Restul prevederilor hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 46/2011 privind 

aprobarea bunurilor şi obiectivelor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza de către Direcţia 

Generală de Poliţie Locală Sector 6, rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 198 

Data: 31.08.2017 
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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 Cărămidăriei nr. 50B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi amplasare container cu funcţiunea de  

depozit pe un teren în suprafaţă de 2.499 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 Cărămidăriei nr. 50B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13948/3/9 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 Cărămidăriei nr. 50B”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi amplasare container cu funcţiunea de depozit pe un 

teren în suprafaţă de 2.499 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.: 199 

Data: 31.08.2017 
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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 Dreptăţii nr. 63”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 

485 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Dreptăţii nr. 63”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26854/5/27 din 24.07.2017 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 Dreptăţii nr. 63”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 485 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.: 200 

Data: 31.08.2017 
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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 – “Calea Giuleşti nr. 333”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de fabrică de vaccinuri, reagenţi şi kituri de diagnostic 

în medicină veterinară pe un teren în suprafaţă de 78.499 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 – 

“Calea Giuleşti nr. 333”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28172/5/7 din 24.07.2017 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 – “Calea Giuleşti nr. 333”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de fabrică de vaccinuri, reagenţi şi kituri de diagnostic în medicină 

veterinară pe un teren în suprafaţă de 78.499 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.: 201 

Data: 31.08.2017 
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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 Luncii nr. 20”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 

 1.087 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 Luncii nr. 20”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25931/5/20 din 24.07.2017 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 Luncii nr. 20”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 1.087 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.: 202 

Data: 31.08.2017 

  



170 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 13A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi birouri pe un teren în suprafaţă de 883 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 Valea Furcii nr. 13A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24495/5/24 din 24.07.2017 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 – “Drumul Valea Furcii nr. 13A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi birouri pe un teren în suprafaţă de 883 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.: 203 

Data: 31.08.2017 
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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 Crişul Repede nr. 9”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 177 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 Crişul Repede nr. 9”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12926/3/13 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 Crişul Repede nr. 9”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 177 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.: 204 

Data: 31.08.2017 
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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 Serg. Ion Marcu nr. 25- 27”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă   de 751 

 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 Serg. Ion Marcu nr. 25-27”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26650/5/14 din 24.07.2017 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 Serg. Ion Marcu nr. 25-27”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 751 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.: 205 

Data: 31.08.2017 
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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 Braşov nr. 21A”, Sector 6, 

pentru construire staţie de distribuţie carburanţi – G.P.L. şi spaţii servicii conexe 

pe un teren în suprafaţă de 1.528 m.p., proprietate de stat 

 

 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. 21A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu al Sectorului 6 nr. 

48272/1/5 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 Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru 

construire staţie de distribuţie carburanţi – G.P.L. şi spaţii servicii conexe pe un teren în suprafaţă de 

1.528 m.p., proprietate de stat. 

 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.: 206 

Data: 31.08.2017 
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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 modificator – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de  

 2.991 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 

modificator – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28182/5/16 din 24.07.2017 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 modificator – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de  2.991 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.: 207 

Data: 31.08.2017 
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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 modificator – “Strada Valea Oltului nr. 199”,  

Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ 

pe un teren în suprafaţă de 10.030 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 

modificator – “Strada Valea Oltului nr. 199”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28180/5/9 din 24.07.2017 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 modificator – “Strada Valea Oltului nr. 199”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un 

teren în suprafaţă de 10.030 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.: 208 

Data: 31.08.2017 
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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 Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 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 Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14256/3/19 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 Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 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.: 209 

Data: 31.08.2017 
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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 – “Şoseaua Virtuţii nr. 22D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale 

pe un teren în suprafaţă de 9.938 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Şoseaua Virtuţii nr. 22D” Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20688/5/2 din 24.07.2017 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 – “Şoseaua Virtuţii nr. 22D”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 

9.938 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.: 210 

Data: 31.08.2017 
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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 Valea Cascadelor nr. 11D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

1.918 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Valea Cascadelor nr. 11D”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28240/5/4 din 24.07.2017 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 Valea Cascadelor nr. 11D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.918 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 211 

Data: 31.08.2017 
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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 Răsăritului nr. 59, lot 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.162 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 Răsăritului nr. 59, lot 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

23566/5/21 din 24.07.2017 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 Răsăritului nr. 59, lot 1”,    Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.162 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.: 212 

Data: 31.08.2017 
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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 Constantin Gh. Apostol nr. 9”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

670 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 Constantin Gh. Apostol nr. 9”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25493/5/18 din 24.07.2017 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 – “Intrarea Constantin Gh. Apostol nr. 9”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 670 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.: 213 

Data: 31.08.2017 
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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 Govodarva nr. 2”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 405 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 Govodarva nr. 2”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28238/5/5 din 24.07.2017 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 Govodarva nr. 2”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 405 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.: 214 

Data: 31.08.2017 
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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 Lacul Ursului nr. 47”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 399 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 Lacul Ursului nr. 47”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14456/3/2 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 Lacul Ursului nr. 47”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 399 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.: 215 

Data: 31.08.2017 

  



196 

 

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. 143A”, 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 – 

“Bulevardul Uverturii nr. 143A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26853/5/19 din 24.07.2017 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. 143A”,  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.: 216 

Data: 31.08.2017 
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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 Pădurarilor nr. 56-60”, Sector 6, 

pentru extindere imobil cu un corp nou cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 1.122 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 Pădurarilor nr. 56-60”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22466/5/22 din 24.07.2017 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 Pădurarilor nr. 56-60”, Sector 6, pentru 

extindere imobil cu un corp nou cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.122 

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.: 217 

Data: 31.08.2017 
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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 validarea doamnei Berta Vasiliauskaite în funcţia de consilier local 

 

 Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea 

mandatului de consilier local al domnului Berceanu Octavian Alexandru din cadrul Consiliului Local 

Sector 6 şi se declară vacant locul de consilier local al acestuia, precum şi de procesul - verbal al 

Comisiei de validare a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare opţiunea doamnei Berta Vasiliauskaite şi confirmarea calităţii acesteia de 

membru al Partidului Uniunea Salvaţi România, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa 

înregistrată cu nr. S.T. 348/26.05.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite candidat pe 

lista Partidului Uniunea Salvaţi România la alegerile locale din iunie 2016, pe locul rămas vacant, ca 

urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Berceanu Octavian Alexandru. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 218 

Data: 31.08.2017 
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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 derulării şi finanţării în anul şcolar 2017 – 2018 din bugetul 

 local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” 

desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Ţinând seama de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 

şi completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 

5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului  “Şcoală după şcoală”, 

adresa Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 10519 din data de 29.08.2017 şi adresa Inspectoratului 

Şcolar Sector 6 cu nr. 205 din data de 29.08.2017 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 

6 cu nr. 10526 din data de 29.08.2017; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) 

lit. d), j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2017-2018 din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către 

Administraţia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Consiliul Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura plata resursei 

umane implicate în proiectul “Şcoală după şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite 

sunt prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 

5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului “Şcoală după şcoală”. Suma maximă 

alocată nu poate depăşi în anul şcolar 2017 – 2018, 5% din fondul de salarii al fiecărei unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicată în program.  

 Art. 3. Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura masa pentru maxim 5500 de elevi din 

învăţământul primar şi secundar (inferior şi superior) din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 6 după cum urmează: Administraţia Şcolilor Sector 6, prin unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, dotate conform legislaţiei în vigoare, va asigura masa 

pentru un număr de 5500 de elevi în limita sumei de 10.620.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării 

programului “Şcoală după şcoală”. 
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 Art. 4. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta 

lunar Administraţiei Şcolilor Sector 6, până la sfârşitul lunii respective, situaţia ştatelor de plată 

(detaliat nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins în programul 

“Şcoală după şcoală’’. 

 Art. 5. Plăţile efective ale ştatelor de plată de la articolul mai sus menţionat se vor face în luna 

următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 

vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 219 

Data: 31.08.2017 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE    

BUCUREŞTI 

 

SUMAR 
  

  

  

  

 

 


