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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului București”  

domnului  Dinu C. Giurescu, pentru întreaga activitate 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte  nr.  3/28.02.2017 și raportul Comisiei juridice  și de 

disciplină nr. 83/27.02.2017, din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului București”; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8), art. 45  alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Articol unic  -  Se conferă titlul de  „Cetățean de Onoare al Municipiului București” domnului 

Dinu C. Giurescu, pentru întreaga activitate. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti,  28.02.2017 

Nr. 51 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 a 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; 

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.43/27.02.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2  din Ordonanța 

Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului General al 

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

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005 și Hotărârea C.G.M.B.nr. 194/2015 se abrogă.  

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

București  vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.52 

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

General al Municipiului Bucureşti 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea funcției de administrator public Ia nivelul municipiului 

 București și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în  

vederea numirii/eliberării din funcție a administratorului public 
 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 5/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 44/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) și art. 112 din Legea nr. 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se înființează funcția de  administrator public Ia nivelul municipiului București, în  cadrul 

aparatului de  specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General, poziția 

3.1 în statul de funcții. 

Art.2 Se aprobă criteriile, procedurile și atribuțiile specifice în vederea numirii/eliberării din 

funcție a administratorului public Ia nivelul municipiului București, conform anexei*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 (1) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General - anexa nr. 1 din 

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

completează cu funcția prevăzută Ia art.1 al prezentei hotărâri. 

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

Ia 1110 posturi Ia 1111 posturi. 

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

Art.5 Direcțiile din  cadrul aparatului de  specialitate al  Primarului General vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 53 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art.2 pct. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.  

21/30.01.2017 privind revocarea reprezentanților Consiliului General al  

Municipiului  București în Adunarea Generală a Acționarilor Ia SC SERVICE  

CICLOP SA numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/2013 și numirea altor  

reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Adunarea  

Generală a Acționarilor Ia SC SERVICE CICLOP SA 
 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri; 

Ca  urmare  a  renunțării domnului Bădulescu Aurelian  Ia  numirea  ca membru în AGA Ia SC 

Service Ciclop SA, înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 589/6/13.02.2017 și Ia Direcția 

Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 763/13.02.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 5/27.02.2017 și avizul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 45/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

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

modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de dispozițiile art. 87 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice în mediul de 

afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și  completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.l Se modifică art. 2 pct. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017, în sensul că se 

înlocuiește domnul  Bădulescu Aurelian cu doamna Raiciu Anca Daniela. 

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 21/30.01.2017 rămân neschimbate. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 54 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Anexei Ia Hotărârea C.G.M.B.nr. 345/2016  

privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

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

de specialitate al Direcției Juridic; 

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 46/27.02.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 681/16.02.2017 

înregistrată Ia  Cabinet Secretar General  cu nr. 650/6/16.02.2017 și Ia Direcția Asistență  Tehnică  

și Juridică cu  nr. 844/17.02.2017; 

Ținând cont de prevederile: 

-Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funționarea Poliției Române, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. ( 9), art. 45 alin.  (1)  din  Legea  nr.  

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.l Se validează domnul Văsii  Ștefan - director general al Direcției Generale de  Poliție Locală 

și Control a  Municipiului București în  locul domnului Țincu Ion. 

Art.ll Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2016 se modifică în mod corespunzător prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 rămân neschimbate. 

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

București și  Autoritatea Teritorială de  Ordine Publică a  Municipiului București vor  aduce Ia 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 55 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 

 36/08.12.2016 situat în București, Str. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc.  

4, et. 1, ap. 119, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea 

Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu  nr. 7/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 47/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 36/08.12.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

-Art. 1.138 Cod Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de vacanță succesorală nr. 36/08.12.2016 având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

încheiat între Comisia de reprezentare a municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea  acestora  sub 

beneficiu de  inventar  în numele  municipiului   București și Administrația Fondului lmobiliar. 

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

imobil prevăzut Ia art. 1. 

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

Administrația  Fondului lmobiliar  și Comisia  de reprezentare  a municipiului   București  în fața   

cabinetelor notariale  pentru  îndeplinirea procedurilor   legate  de  dezbaterea   succesiunilor   

vacante  și acceptarea acestora  sub  beneficiu  de  inventar  în  numele  municipiului  București 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.56  

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 56/28.02.2017 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moștenitor  

nr.36/08.12.2016 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, Str. Mihai Bravu 

 nr. 90-96, bl. D17, sc. 4, et.  

1. ap. 119, sector 2 

Apartament compus din 2 (două) camere și dependințe, 

având o suprafață utilă  de 44 .29 mp, precum și o cotă  

indiviză din părțile de folosință comune ale imobilului și 

terenul aferent locuinței în suprafață de 6.92 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Regiei Autonome de Transport 

București în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin  

Administrația Fondului lmobiliar a imobilului situat în București, strada Vasile  

Lascăr (fosta strada Galați) nr. 47-49, sector 2 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și Administrației Fondului lmobiliar; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu  nr. 8/27.02.2017,  raportul Comisiei transporturi și 

infrastructură urbană nr.6/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 48/27.02.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se transmite din administrarea Regiei Autonome de Transport București în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului lmobiliar imobilul situat în 

București, strada Vasile Lascăr (fosta Galați) nr. 47-49, sector 2. 

Art.2  Imobilul se identifică conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3   Lista anexă Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

Art.4 Predarea - preluarea imobilului prevăzut Ia art. 1 se va face pe baza  unui  proces-verbal  

încheiat  între  Regia  Autonomă de  Transport București și Administrația Fondului lmobiliar în termen 

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

Art.5 Administrația Fondului lmobiliar va proceda Ia înscrierea în cartea funciară a imobilului 

prevăzut Ia art. 1, iar inventarierea va fi făcută conform anexei Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 

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

București, Administrația Fondului lmobiliar și Regia Autonomă de Transport București  vor  aduce Ia 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 57 
 

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

General al Municipiului Bucureşti 

  

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

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea obiectivului de investiții Stadion Național „Lia  

Manoliu” reabilitat și modernizat, în administrarea Administrației Lacuri, 

 Parcuri și Agrement București 
 

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

de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții și al Direcției 

Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 9/27.02.2017, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 6/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 49/27.02.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr 189/27.07.2006 privind darea în administrare 

Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a unor imobile (Complexul  Sportiv Național Lia 

Manoliu), prin Procesul Verbal de recepție Ia terminarea lucrărilor nr. 2647/08.08.2011 și Procesul 

Verbal de recepție finală nr. 2930/16.12.2014; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art.1 Se aprobă transmiterea obiectivului de investiții Stadion Național „Lia Manoliu” reabilitat și 

modernizat, în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București. 

 Art. 2 Predarea obiectivului prevăzut Ia art.1, se va face pe baza unui proces-verbal de 

predare-primire, încheiat între Comisia numită prin Dispoziția Primarului General și Administrația 

Lacuri, Parcuri și Agrement București, în termen de 30 de zile de Ia data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

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

Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce Ia îndeplinirea prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 58 



15 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele care se desfășoară pe 

Arena Națională 
. 

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

de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții și al Direcției 

Generale Economice, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele care 

se desfășoară pe Arena Națională; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 7/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 50/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se aprobă tarifele de închiriere pentru evenimentele care se desfășoară  pe Arena 

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

Art. 2 Sumele încasate pentru evenimentele desfășurate pe Arena Națională, vor constitui 

venituri proprii Ia  Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Primăria Municipiului 

București, distribuite astfel: 50% Administrația  Lacuri,  Parcuri și Agrement București și 50% Primăria 

Municipiului București. 

Art. 3 Contractele de închiriere pentru evenimente vor fi încheiate de către Administrația  

Lacuri,  Parcuri și Agrement București care va încasa și chiria aferentă. 

Art. 4 Prețurile prevăzute în anexa Ia prezenta hotărâre vor putea fi actualizate anual. 

Art. 5  Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția lnvestiții și direcțiile din cadrul 

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

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 59 
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Anexa la H.C.G.M.B. nr. 59/2017 

 

Tarife de închiriere pentru evenimentele care se desfășoară pe  

Arena Națională 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul evenimentului Tarif, fără TVA 

(euro) 

1 Campionatul intern de fotbal 13.000 euro /eveniment 

2 Cupa Ligii și Cupa României 13.000 euro /eveniment 

3 Meciuri ale echipei naționale 13.000 euro /eveniment 

4 UEFA Champions League 28.000 euro /eveniment 

5 UEFA Europa League 23.000 euro /eveniment 

6 Evenimente culturale 18.000 euro /eveniment 

7 Evenimente speciale, cu închiriere inclusiv a Arenei 

Naționale 

30.000 euro /eveniment 

8 Evenimente restrânse, care nu implică utilizarea gazonului 

și spațiilor din tribune 

15 euro / mp / eveniment 

9 Închiriere spații birouri și anexe pentru diverse activități 2,5 euro / mp /lună 

10 Servicii de operare Stadion Arena Națională 10.000 euro/ meci (eveniment) 

11 Tarif parcare supraterană 3 lei/oră/auto 

12 Conferință de vânzări și training-uri ( în sală) 100 euro/oră/sală 

13 Evenimente sezoniere (târguri sezoniere) inclusiv 

aprovizionare 

20 lei/mp/zi 

14 Evenimente corporate 500 euro/oră 

15 Filmări private sau cu inclusiv comercial 400 euro/oră 

16 Tururi Stadion, grupuri de minimum 10 persoane 10 lei/ persoană/tur 

17 Tururi Stadion, inclusiv vestiare, grupuri de minimum 10 

persoane 

20 lei/ persoană/tur 

18 Acces pe pista de atletism exterioară 10 lei/ persoană/oră 

19 Abonament pista de atletism exterioară, maxim 10 ședinţe 80  lei/ persoană/lună 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Anexei nr. 35b Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 

305/2013 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții, al Direcției Generale 

Economice și al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 10/27.02.2017, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială nr. 1/24.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 51/27.02.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București;  

În conformitate cu prevederile: 

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

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 268/2010, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin.  (3) și art. 123 

alin. (1) și alin. (2) din  Legea  nr.  215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.I Se modifică și se completează anexa nr. 35b Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 - 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București, după cum urmează: 

(1) După art. 8 al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București se adaugă art.8
1
  cu următorul conținut: 

„ Art. 8
1
 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate închiria spații situate în  

imobilele din domeniul public al  municipiului București, aflate în administrarea sa, în condițiile legii. 

(2) Articolul 11 al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București se completează cu următoarele atribuții: 

- „aprobă prin decizie procedura (metodologia) de licitație publică în vederea închirierii spațiilor 

situate în imobilele din domeniul public al municipiului București, aflate în administrarea Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București;  

-  aprobă  referatele întocmite  de  Compartimentul Patrimoniu privind închirierea spațiilor; 

- semnează contractele de închiriere cu ofertanții declarați câștigători în urma derulării 

procedurii de licitație publică. ” 
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(3) Articolul 15 al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București se completează cu următoarele atribuții: 

- „urmărește  încasarea chiriilor datorate de chiriași; 

- urmărește și realizează virarea Ia buget a cotelor din veniturile obținute din chirii; 

- desemnează un salariat al Direcției Economice să participe Ia procedura de licitație în 

vederea închirierii spațiilor situate în imobilele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București ”. 

(4) Articolul 16  punctul 2 al Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București se completează cu următoarele atribuții: 

- „întocmește facturile aferente contractelor de închiriere; 

- urmărește încasarea sumelor obținute din chirii; 

- virează Ia buget din sumele încasate, cotele prevăzute și aprobate prin Hotărâre a Consiliului 

General al Municipiului București; . 

- facturează cota aferentă utilităților pentru spațiul închiriat și urmărește încasarea sumelor." 

(5) Articolul 18 punctul 1 al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor  Medicale București se completează cu următoarea atribuție: 

-„urmărește și verifică  inclusiv pe teren modul de îndeplinire a condițiilor, a tuturor clauzelor 

contractelor de închiriere a obligațiilor asumate de chiriași, de Ia data intrării în vigoare a 

contractelor”. 

(6) Articolul 18  punctul 2 al Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București se completează cu următoarea atribuție: 

 - „ organizează și desfășoară  procedura de licitație publică în vederea închirierii spațiilor, 

aprobată prin decizie a Directorului General. 

(7) Articolul 18  punctul 3 al Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București se completează cu următoarele atribuții: 

 -  „face propuneri privind spațiile ce urmează a fi închiriate sau acordate în comodat, în baza 

solicitărilor și a datelor transmise de către spitale; 

- stabilește cotele de utilități aferente spațiilor ce urmează a fi închiriate; 

- stabilește valoarea pentru tariful chiriei lunare a spațiilor propuse pentru închiriere astfel: 

(1) pentru spațiile cu destinație medicală (laborator analize medicale, imagistică și radiologie) 

se stabilește un tarif unitar fix, conform anexei nr. 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr.268/2010; 

(2) pentru spațille cu destinație non-medicală, se stabilește un tarif minim de pornire a 

procedurii de licitație, conform anexei nr.4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 268/2010 ”. 

Art.ll  Închirierea bunurilor imobile se va face prin licitație publică potrivit unei proceduri stabilite 

prin decizie a  Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în 

condițiile legii, iar lista spațiilor ce vor fi închiriate, situate în  incinta spitalelor aflate în administrare, 

se aprobă de către Directorul General al A.S.S.M.B. Ia propunerea managerului spitalului respectiv.   

Art.lll Valoarea pentru tariful chiriei lunare a spațiilor propuse pentru închiriere se stabilește 

astfel: 
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(1) pentru spațiile cu destinație medicală (laborator analize medicale, imagistică și radiologie) 

se stabilește un tarif unitar fix, conform anexei nr. 4 Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 268/2010; 

(2) pentru spațiile cu destinație non-medicală, se stabilește un tarif minim de pornire a 

procedurii de licitație, conform anexei nr.4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 268/2010. 

Art.IV (1) Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de titular al 

dreptului de administrare al imobilelor, va organiza procedura de licitație, va încheia contractele de 

închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale va încasa contravaloarea chiriilor. 

           (2) Din sumele reprezentând contravaloarea chiriilor încasate, Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale va reține o cotă-parte de 50%, iar restul de 50% se fac venit Ia bugetul local. 

Art. V Direcțiile din cadrul aparatulul de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 60 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului 

București din România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova 
 

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

de specialitate comun al Direcției  Afaceri Externe și Protocol și al Direcției Cultură, Sport, Turism, 

Văzând raportul Comisiei  pentru relații internaționale, cooperare  și asociere cu  alte autorități 

publice nr. 1/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 52/27.02.2017din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/5357/28.12.2016 și avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale,  Administrației Publice  și Fondurilor  Europene  nr. 

121272/10.01.2017; 

În  temeiul prevederilor art. 11, art. 45 alin. ( 1) și art 81 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 215/2001  

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București din România  să 

hotărască cu privire Ia încheierea înțelegerii de cooperare între  Sectorul 1  al Municipiului București  

din România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău  din Republica Moldova. 

Art.2 Înțelegerea va promova cooperarea în domenii precum: dezvoltarea relațiilor economice 

și culturale, infrastructură, protecția mediului înconjurator, conservarea și promovarea patrimoniului 

cultural, educație, turism, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislatia în 

vigoare în România și în Republica Moldova. 

Art.3 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, va aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.61 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în str. Hagi  

Moscu Maria nr. 30A, sector 1, în suprafațăa de 125 mp, teren aparținând   

domeniului privat al municipiului București, necesar realizării unei secțiuni  

dintr-un imobil cu destinația de funcțiuni mixte: locuire, servicii, comerț,  

alimentație publică 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Generale Achiziții - Direcția Contracte și Direcția Generală 

Dezvoltare Urbană; 

Văzând raportul  Comisiei  patrimoniu  nr.  11/27.02.2017 și avizul Comisiei  juridice și de 

disciplină nr. 54/27.02.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 33/12.02.2015, 

de aprobare a Planului Urbanistic Zonal; 

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) și art. 22 (2) din Legea nr. 50/29.07.1991, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. c), art.36 (5) lit. b), art. 45 (3)  și art.  123 (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 (1) Se aprobă concesionarea fără licitație publică, a imobilului teren de construcţii situat in 

intravilanul municipiului Bucureşti , str. Hagi Moscu Maria nr. 30A, sector 1, în suprafață de 125 mp, 

în favoarea S.C. Codrul lmob S.R.L. 

         (2) Terenul  aparținând  domeniului  privat  al  municipiului București, ce face obiectul 

concesionării este identificat  în C.F. București sub nr. 267293, având nr. cadastral 267293, necesar 

realizării unei secțiuni dintr-un imobil cu destinația de funcțiuni mixte: locuire, servicii, comerț, 

alimentație publică. 

Art.2 Terenul menționat Ia art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

Art.3   Redevența anuală va fi negociată,  suma de pornire fiind calculată conform Hotărârii  

Consiliului General al Municipiului București nr. 211/30.08.2006, anume 19.530 lei/an, reprezentând 

4.382 euro/an. Suma va  fi  actualizată  Ia cursul de  schimb  valutar, stabilit  de  B.N.R., Ia  data 

semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât redevența aprobată prin prezenta hotărâre. 

Art.4 Durata concesionarii este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult 

egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente. 
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Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate  al  Primarului General  al  Municipiului   

București  vor  aduce  Ia  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.62 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura  

simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere (Coduri CPV  

55100000-1 Ia 55410000-7) și/sau servicii de catering (Cod CPV 55520000-1) 

 prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 

 

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

Direcției Afaceri Externe și Protocol; 

Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 4/27.02.2017 și 

avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 55/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Art. 2, alin. (2), art. 7, alin. (1), lit. c), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice; 

- Art. 101, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor  

metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  Ia  atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publică; 

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

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune  de  lucrări  și concesiune  de  

servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestatiilor 

(CNSC). 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

pentru achizițiile publice de de servicii hoteliere (Coduri CPV 55100000-1 Ia 55410000-7) și/sau 

servicii de catering (Cod CPV 55520000-1) prevăzute Ia Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cuprinsă 

în  anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Direcția Afaceri Externe și Protocol și celelalte direcții interesate din cadrul aparatului de 

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

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 63 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului  

București prin Administrația Fondului lmobiliar în administrarea Consiliului  

Local al Sectorului 4 a spațiului cu altă destinație situat în Șos. Giurgiului nr. 

86, sector 4 

 

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

de   specialitate  comun   al   Direcției Patrimoniu și Administrației Fondului lmobiliar; 

Văzând raportul  Comisiei  patrimoniu nr.  12/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de  

disciplină nr. 56/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București, 

prin Administrația Fondului lmobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a spațiului cu 

altă destinație în  suprafață totală de 607,01 mp, situat în  Șos. Giurgiului nr. 86, sector 4, în  scopul 

amenajării unei grădinițe. 

Art.2 Spațiul se identifică conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  lmobilul menționat Ia art. 1 se exclude  din  lista  anexă Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 

271/2002, privind aprobarea listei spațiilor supuse vânzării, în condițiile Legii nr. 550/2002. 

Art.4 Bunul menționat Ia art. 1 se declară ca bun  ce aparține domeniului public  al municipiului 

București și va fi inventariat de către administrator conform anexei Ia Hotărârea  C.G.M.B. 

nr.186/2008. 

Art.5 Cheltuielile pentru amenajarea grădiniței vor fi suportate de către Consiliul Local al 

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

Art.6 Predarea-primirea acestuia se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația 

Fondului lmobiliar și Consiliul Local al Sectorului 4, în termen de 30 de zile de Ia data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

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

București,  Administrația Fondului lmobiliar și Consiliul Local al sectorului 4 vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 64 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind lansarea și desfășurarea unui concurs public 

pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului București, 

destinat folosirii în toate formele de comunicare vizuală 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General și Raportul de specialitate al 

Direcției Generale Dezoltare și Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 9/27.02.2017, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 3/23.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 57/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă lansarea și desfășurarea unui concurs public pentru realizarea unui LOGO 

reprezentativ al Municipiului București, destinat folosirii în toate formele de comunicare vizuală, 

denumit în continuare “concurs”. 

Art.2 Condițiile de desfășurare a  concursului prevăzut Ia art. 1 sunt următoarele: 

1) Lucrarea care va fi declarată câștigătoare va trebui să aibă un design atractiv, să fie ușor 

recognoscibilă, să poată fi imprimată și pe suprafețe mici fără să piardă detalii esențiale, să îmbine 

elemente care să reflecte tradiția istorică a Bucureștiului cu elemente care să țină cont de tendințele 

actuale, să permită declinarea ulterioară a unor brand-uri sectoriale (București cultural, București 

turistic, București muzical, București sportiv etc); 

2) La concurs va putea participa orice persoană fizică, cetățean român, cu vârsta de minim 18 

ani împliniți înainte de 20 martie 2017. 

3) Perioada de desfășurare a concursului este  20 martie - 20 aprilie 2017; 

4) Pentru  desemnarea  câștigătorului  concursului,  Primarul  General  al Municipiului București 

va desemna prin dispoziție un juriu, din care vor face parte: 

a) un reprezentant al Primarului General al Municipiului București; 

b) un reprezentant al Academiei Române; 

c) directorul Muzeului Municipiului București; 

d) 2 reprezentanți ai unor agenții consacrate de branding; 

e) 2 reprezentanți ai unor companii de publicitate care dețin departamente de creație; 
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f) un reprezentant al Universității Naționale de Artă din București; 

g) un reprezentant al Universității de Arhitectură și Urbanism „lon Mincu”; 

h) un reprezentant al Uniunii Artiștilor Plastici din România; 

i) un soclolog; 

5) Câștigătorul concursului va fi anunțat pe data de 03 mai 2017; 

6) Premiul acordat căștigătorului concursului este de 50.000 lei brut, suma reprezentând 

cesionarea exclusivă a drepturilor de autor, nelimitată în  timp și spațiu, pe orice suport material și în 

toate modurile, în  favoarea municipiului București, pentru utilizarea lucrării ce va fi declarată 

câștigătoare. 

Art.3 Direcția Cultură, Sport, Turism va demara procedurile legale pentru lansarea concursului 

prevăzut Ia art. 1. 

Art.4 Regulamentul concursului și componența nominală a juriului vor fi aprobate, prin  

Dispoziție a  Primarului General al Municipiului București, în termen de maxim 2 săptămâni de Ia 

adoptarea prezentei hotărâri. 

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

București și instituțiile  publice  de  interes  local  vor  aduce  Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.65 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea modificării contractului de mandat cadru pentru membrii 

Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Văzând  raportul  Comisiei  transporturi și infrastructură  urbană  nr. 7/27.02.2017 și avizul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 58/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) din Legea  nr. 215/2001  

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea art. 7 din contractul de mandat cadru prevăzut Ia art. 1 din  

Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2017 pentru  membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de 

Transport București, desemnați prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/2017, după cum urmează: 

„Art.7  Administratorul are dreptul Ia o indemnizație lunară fixă într-un cuantum echivalent cu de 

două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, 

conform obiectului principal de  activitate înregistrat  de  regia  autonomă, Ia  nivel de  clasă, conform  

clasificației activităților din economia națională, comunicat de lnstitutul Național de Statistică anterior 

numirii și Ia o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, în  

conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație se revizuiește 

anual, în  funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de 

mandat.” 

Art.2 Se împuternicește domnul Culea Marian Orlando, să semneze în numele  Consiliului  

General al Municipiului  București Actul adițional Ia Contractul de mandat încheiat  cu administratorii 

provizorii desemnați prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/2017, potrivit modelului prevăzut în  anexa* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Persoanele nominalizate Ia art. 2 al prezentei hotărâri, direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București 

vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr. 66 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni 

 având ca obiect principal de activitate - producerea, furnizarea energiei electrice și 

termice, servicii energetice  și de mentenanță 
 

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

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

Publice; 

Văzând  raportul  Comisiei  pentru  utilități  publice  nr.  4/23.02.2017,  raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr.10/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

59/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate - producerea, furnizarea energiei electrice și termice, servicii energetice  și de 

mentenanță. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.67 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni 

 având ca obiect principal de activitate – realizarea activităților necesare asigurării 

 serviciului de iluminat public 

 

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

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

Publice; 

Văzând  raportul  Comisiei  Utilități  Publice  nr.  5/23.02.2017,  raportul Comisiei economice, 

buget, finanțe nr.11/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 60/27.02.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate - realizarea activităților necesare asigurării serviciului de iluminat public 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.68 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni 

 având ca obiect principal de activitate – administrarea și dezvoltarea infrastructurii  

unităților sanitare ale municpalității 

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Generale  Dezvoltare și Investiții - Direcția investiții; 

Văzând  raportul  Comisiei  sănătate și protecție socială nr. 2/24.02.2017,  raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr.12/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

61/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. a) pct. 3, alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate  – administrarea și dezvoltarea infrastructurii unităților sanitare ale 

municipalității. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.69 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – protecția civilă și activitatea de voluntariat  

specifice acesteia  

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.13/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 62/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă , cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36,  alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate  – protecția civilă și activitatea de voluntariat specifice acesteia 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.70 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – servicii în tehnologia informațiilor 

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Generale  Operațiuni - Direcția Sisteme Informatice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.14/27.02.2017, raportul Comisiei 

Învățământ, Tineret, Sport și Educație Civică nr. 4/23.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 63/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – servicii în tehnologia informațiilor. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.71 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni 

 având ca obiect principal de activitate – construirea, dezvoltarea și administrarea de  

baze  sportive și terenuri de sport 

 

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

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

Văzând  raportul comisiei economice, buget, finanțe nr.15/27.02.2017, raportul Comisiei 

Învățământ, Tineret, Sport și Educație Civică nr. 5/23.02.2017, raportul Comisiei comerț, turism și 

protecția consumatorului nr. 3/27.02.2017, raportul Comisiei patrimoniu nr. 13/27.02.2017  și avizul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 64/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.6, alin. (9) și art. 45, alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – construirea, dezvoltarea și administrarea de baze sportive și terenuri de sport 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.72 



34 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – punerea în valoare și exploatarea obiectivelor 

 turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică  

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Cultură, Sport, Turism; 

Văzând  raportul  Comisiei  pentru  comerț, turism și protecția consumatorului  nr.  

5/27.02.2017,  raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.16/27.02.2017 și avizul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 65/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36,  alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și 

promovarea municipiului București ca destinație turistică.  

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.73 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având  

ca obiect principal de activitate – administratea parcurilor, grădinilor publice, a lacurilor și  

a ștrandurilor de pe raza Municipiului București 

 

Având în  vedere expunerea de  motive a Primarului 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. 11/27.02.2017,  raportul 

Comisiei economice, buget, finanțe nr.17/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

66/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate  – administrarea parcurilor, grădinilor publice, a lacurilor și ștrandurilor de pe 

raza Municipiului București 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.74 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – serviciul de administrare a rețelei de agrement a Municipiului București 

 

Având în  vedere expunerea de  motive a Primarului 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. 12/27.02.2017,  raportul 

Comisiei economice, buget, finanțe nr.18/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

67/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate  – serviciul de administrare a rețelei de agrement a Municipiului București. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.75 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca  

obiect principal de activitate – administrarea spațiilor publicitare 

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Generale  de Poliție Locală și Control a Municipiului ; 

Văzând  raportul  Comisiei  patrimoniu  nr.  14/27.02.2017,  raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr.19/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 68/27.02.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – administrarea spațiilor publicitare 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.76 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca  

obiect principal de activitate – întreținerea materialului lemnos situat pe spațiile verzi  

aflate pe domeniul public al Municipiului București 

 

Având în  vedere expunerea de  motive a Primarului 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.  13/27.02.2017,  raportul 

Comisiei economice, buget, finanțe nr.20/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

69/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – întreținerea materialului lemnos situat pe spațiile verzi aflate pe domeniul 

public al Municipiului București 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.77 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având  

ca obiect principal de activitate – asigurarea protecției și siguranței obiectivelor de interes public  

și privat 

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Generale  de Poliție Locală și Control a Municipiului București și 

al  Direcției Generale Operațiuni; 

Văzând  raportul  Comisiei economice, buget, finanțe nr.21/27.02.2017 și avizul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 70/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – asigurarea protecției și siguranței obiectivelor de interes public și privat. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.78 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – consolidarea clădirilor cu risc seismic 

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Generale  Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții; 

Văzând  raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.22/27.02.2017 și avizul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 71/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate - consolidarea clădirilor cu risc seismic. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.79 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – servicii de coordonare/consultanță pentru  

proiectele de infrastructură mare ale Municipiului București 

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Generale  Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții; 

Văzând  raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.23/27.02.2017, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 8/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

72/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile  

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate - servicii de coordonare/consultanță pentru proiectele de infrastructură mare ale 

Municipiului București. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.80 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – gestionarea unitară a fondului imobiliar al  

Municipiului București 

 

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

raportul de  specialitate  al Direcției Patrimoniu; 

Văzând  raportul  Comisiei  patrimoniu  nr.  15/27.02.2017,  raportul Comisiei economice, 

buget, finanțe nr.24/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 73/27.02.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile  

-Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate - gestionarea unitară a fondului imobiliar al Municipiului București. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.81 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate administrarea drumurilor 

 

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

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

Drumuri și Sistematizarea Circulației; 

Văzând  raportul  Comisiei  transporturi și infrastructură urbană  nr.  9/27.02.2017,  raportul 

Comisiei economice, buget, finanțe nr.25/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

74/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile  

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate administrarea drumurilor. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.82 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – administrarea parcărilor publice 

 

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

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

Drumuri și Sistematizarea Circulației; 

Văzând  raportul  Comisiei  transporturi și infrastructură urbană  nr.  10/27.02.2017,  raportul 

Comisiei economice, buget, finanțe nr.26/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

75/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate - administrarea parcărilor publice. 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin Direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.83 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți  

comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate  

dispecerizarea activității de transport local de persoane –  

troleibuze, tramvaie, autobuze 
 

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

de  specialitate  al Direcției Generale  lnfrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și 

Sistematizarea Circulației; 

Văzând  raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.27/27.02.2017, raportul  Comisiei  

transporturi și infrastructură urbană  nr.  11/27.02.2017,  și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

76/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, pct. 19 și art. 

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

completările ulterioare.  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate - dispecerizarea activității de transport local de persoane . 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.84 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni  

având ca obiect principal de activitate – managementul sistemelor integrate de trafic,  

informare călători și management al flotei transportului public 

 

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

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

Drumuri și Sistematizarea Circulației; 

Văzând  raportul  Comisiei  transporturi și infrastructură urbană  nr.  12/27.02.2017,  raportul 

Comisiei economice, buget, finanțe nr.28/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

77/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile  

-Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (9) și art. 45, alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu,  înființarea   unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect 

principal de activitate – managementul sistemelor integrate de trafic, informare călători și 

management al flotei transportului public 

Art.2 Se mandatează Primarul General al   Municipiului București  prin direcțiile din  cadrul  

aparatului de  specialitate  pentru  ducerea   Ia  îndeplinire  a  prevederilor prezentei hotărâri. 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.85 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare/negociere a ofertelor 

și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor  

aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, în temeiul  

Legii nr. 50/1991, actualizată 

 

Având în  vedere  Hotărârea C.G.M.B.  nr. 191/25.08.2016, adresa Direcției Juridic nr. 

1052/98.1/30.01.2017, expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Achiziții- Direcția Contracte; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 16/27.02.2017 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 79/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 13-19 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-  Art. 13  alin.  (3)  din  Legea  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; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5)  lit. b), art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1   Se  aprobă componența Comisiei de evaluare/negociere a ofertelor pentru 

concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, în temeiul 

Legii nr. 50/1991 actualizată, în componența prevăzută în  anexa nr. 1 care face parte  integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea 

terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului  București, în  temeiul  Legii  nr.  

50/1991  actualizată,  în componența prevăzută în  anexa nr. 2,  care face  parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Direcția Generală Achiziții - Direcția Contracte prin Serviciul Concesionări va asigura 

secretariatul comisiilor. 

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

nominalizate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2  vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.02.2017. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.86 

 

             ANEXA nr. 1 

La hotărârea nr. 86/28.02.2017 

 

COMISIA DE EVALUARE/NEGOCIERE 

pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al 

Municipiului București conform Legii nr.50/1991, actualizată 

 

Membrii titulari: 

 

1. Ion Matei ȚUGUI - reprezentant Consiliul General al Municipiului București 

2.  Primar Sector 1-6 sau un înlocuitor desemnat 

3. Nelu Cristian DANCIU - reprezentant  Ministerul Finanțelor  Publice 

4. Dragoș Mihai RENAUD - reprezentant Direcția Patrimoniu 

5.  Tiberiu Victor STANCU - reprezentant Direcția Juridic 

6. Mihaela AL-BASHTAWI - reprezentant Direcția Urbanism 

7. Teodora STOIAN - reprezentant Direcția Contracte 

8. Floriana UCĂ - reprezentant Direcția Contracte 

 

Membrii supleanți: 

 

1. Florin GRIGORESCU - reprezentant Consiliul General al Municipiului București 

2. Reprezentant Primăria Sector 1-6  

3. Bădulescu VICTOR - reprezentant  Ministerul Finanțelor  Publice 

4. Gabriela CIOATĂ - reprezentant Direcția Patrimoniu 

5. Cristina ŞETRAN - reprezentant Direcția Urbanism 

6. Mariana PERȘUNARU - reprezentant Direcția Patrimoniu 
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                                                                                                                ANEXA nr. 2 

La hotărârea nr. 86/28.02.2017 

 

 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al 

Municipiului București conform Legii nr. 50/1991, actualizată 

 

Membrii titulari: 

 

1. Radu Mircea SEBEȘAN - reprezentant Consiliul General al Municipiului București 

2.  Monica TEIȘ - reprezentant Direcția Juridic 

3. Cristina SLABU - reprezentant Direcția Contracte 

 

Membrii supleanți: 

 

1. Doina Ancuța FLOREA - reprezentant Consiliul General al Municipiului București 

2. Ana-Maria RADU - reprezentant Direcția Contracte 
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 Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei Ia Hotărârea C.G.M.B.nr. 298/2016 privind  

plata indemnizațiilor pentru activitatea desfășurată de către  

Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate  

Ia nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;  

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.29/27.02.2017 și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină nr.78/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;  

Luând în considerare prevederile Dispoziției Primarului General al Municiplului București nr.  

1328/23.09.2016   privind  componența  Comisiei  pentru  îndrumarea  și  supravegherea comisiilor 

organizate Ia nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor 

comerciale, proprietate privată a  statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 

comisiilor județene sau consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. I Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 298/2016 privind plata indemnizațiilor pentru activitatea  

desfășurată  de  către  Comisia  pentru  îndrumarea și supravegherea  comisiilor organizate Ia nivel 

de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 se modifică conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 298/2016 rămân neschimbate 
 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.87 
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                                                                                                                   Anexă la  

Hotărârea C.G.M.B.nr.87/2017 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele Funcția Primăria de sector la 

care este direcționat 

1 Popa Simona Mariana Președinte Comisie Primăria Sectorului 3 

2 Ionescu Tudor-Tim Membru Primăria Sectorului 3 

3 Comănescu Mihai Membru Primăria Sectorului 5 

4 Iordache Adrian Membru Primăria Sectorului 4 

5 Giuvelea Cristian Sorin Membru Primăria Sectorului 2 

6 Secretar General al  

Municipiului București 

Secretar al  

Comisiei 

Primăria Sectorului 3 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți studiului de  

fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire sediu, amenajare curte, 

 instalații utilități, magazie centrală” pentru imobilul din  Șos. Olteniței nr. 169,  

sector 4, București 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al 

Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA); 

Văzând raportul Comisiei  economice, buget, finanțe nr. 30/28.02.2017 și avizul Comisiei  

juridice și de  disciplină  nr. 80/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

nr. 44/08.10.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 105/2013 privind schimbarea sediului Autorității pentru Supravegherea și 

Protecția Animalelor; 

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

realizarea  obiectivului de  investiții „Construire sediu, amenajare curte, instalații utilități, magazie 

centrală” pentru imobilul din Șos. Olteniței nr. 169, sector 4, București, anexă* Ia prezenta hotărâre. 

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

„Construire sediu, amenajare curte, instalații utilități, magazie centrală”, pentru  imobiliul din  Șos.  

Olteniței nr. 169,  sector  4, București, anexă Ia prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut Ia art. 1 se va realiza din bugetul propriu al 

municipiului București. 

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

București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.88 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.202/2016 privind desemnarea  

reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în  

Consiliul de Administrație al lnstitutului Clinic Fundeni 

 

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; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 3/28.02.2017 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 81/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În baza demisiei doamnei Florea Ancuța Doina înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 

858/6/28.02.2017 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr.1127/28.02.2017; 

În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) alin. (5) 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) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.l  Se  desemnează  domnul Ciudomirov  Mihai Anton,  reprezentant al  Consiliului General 

al Municipiului București, ca membru titular în Consiliul de Administrație al lnstitutului Clinic Fundeni, 

în locul doamnei Florea Ancuța Doina. 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.202/2016 rămân neschimbate. 

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

București, persoana desemnată Ia art. I și lnstitutul Clinic Fundeni vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.02.2017 

Nr.89 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea  

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 

 

 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, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al 

Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 

Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 5086/02.02.2017 al Direcţiei Management Resurse Umane 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă „Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 – dna Niţă Elena, aferente 

perioadei 28.03.2016 – 31.12.2016, conform anexei ce conţine 2 pagini şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 3 

Bucureşti, 23.02.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini , inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru  

împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a Regulamentului privind  

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza  

Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a Regulamentului 

privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85675/16.12.2016 al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 60675/15.12.2016 al Poliției Locale Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 2549/15.12.2016 al Direcției Urbanism, Cadastru și Gestionare 

Teritoriu 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată; 

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

 - Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 489 alin. (5) – (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - pct. 168 din Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 81 alin. (3) din Legea nr. 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local 

Sector 2 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării 

pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei ce conține 

un număr de 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2.Pentru clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, stabilite în 

urma analizei pe baza criteriilor menționate la art. 1, impozitul aferent anului 2017 se majorează cu 

500% conform hotărârilor de consiliu emise pentru fiecare clădire individual. 

  

 Art. 3. Supraimpozitarea aplicată în 2017 va avea în vedere clădirile aflate într-o stare 

avansată de deteriorare care afectează negativ imaginea urbană, pe baza criteriilor de încadrare, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4. Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 4 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexa  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea  

Consiliului Local Sector 2 de aprobare a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza  

Sectorului 2 în categoria terenurilor neîngrijite și supraimpozitarea acestora 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a criteriilor de 

încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 în categoria terenurilor neîngrijite și supraimpozitarea 

acestora; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85677/16.12.2016 al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 60675/15.12.2016 al Poliției Locale Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 2550/15.12.2016 al Direcției Urbanism, Cadastru și Gestionare 

Teritoriu 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 Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 489 alin. (5) – (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Pct. 168 din Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea 

normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 429/2016 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxele locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2017; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 81 alin. (3) din Legea nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local 

Sector 2 pentru aprobarea criteriilor de încadrare în categoria terenurilor neîngrijite de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București și supraimpozitarea acestora în condițiile Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 Art. 2.Se stabilesc 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 deșeuri din construcții, vegetale, gunoaie, 

cadavre de animale sau orice tip de depozitări necontrolate; 

  e)Teren infestat cu plante alergenice (de ex. Ambrozie, pelin) fiind necosit; 

  f)Curți în care nu s-a efectuat curățenia, curți în care există deșeuri menajere, gunoaie, 

vegetale, cadavre de animale sau vegetația nu este cosită;. 

  g)Teren la care împrejmuirea este neîntreținută/nereparată – doar dacă acest fapt se 

cumulează cu unul din criteriile de la punctele a)-f);  

 

 Art. 3. Impozitul pentru terenurile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, 

încadrate în această categorie urmare a aplicării criteriilor aprobate la art. 1, se va majora cu 500%. 

  

 Art. 4. Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.   

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 5 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi  

bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a 

înlesnirilor la plată a obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 7668/13.02.2017 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 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 Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 - Art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

          

 Art. 1.Se aprobă Metodologia de acordare a eșalonărilor la plată a impozitelor, taxelor si altor 

obligații la bugetul local, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, 

potrivit anexei ce conține un număr de 40 pagini și face parte integranta din prezenta hotărâre.    

              

 Art. 2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 76/2014 privind 

aprobarea Procedurii de eșalonare la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligații la bugetul local al 

Sectorului 2 şi eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de 

întârziere pe perioada eșalonării își încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

             

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 6 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 42 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 transmiterea imobilului situat în Bucureşti, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2,  

compus din clădiri şi teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în  

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, cu  

destinaţia de sediu administrativ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, 

str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri şi teren, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

cu destinaţia de sediu administrativ;        

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 4884/01.02.2017 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local  Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr. 6228/07.02.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București; 

 - Raportul de specialitate nr. 8427/15.02.2017 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 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: 

 - Adresa nr. 8881/27.01.2017, înregistrată la Centrul de Relaţii cu publicul al Primăriei 

Sectorului 2 sub nr. 4393/31.01.2017, transmisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea de autentificare nr. 20 din data 

de 10.01.2017, rectificat prin Încheierea de rectificare nr. 04 din data 19.01.2017; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 233/22.12.2016 privind achiziția imobilului situat în str. 

Olari nr.11-13, compus din clădiri şi teren cu destinaţia de sediu administrativ pentru Direcţia 
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Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 1/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în Bucureşti, str. Olari nr. 15, fost 11-13, 

sector 2, înscris în cartea funciară numărul 835542, compus din teren în suprafaţă (indiviză) de 1181 

mp şi clădirile identificate cadastral cu numerele 235542-C1, 235542-C2, 235542-C3 şi 235542-C4, 

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

  (2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va utiliza spaţiul 

transmis în administrare ca sediu administrativ, în vederea realizării, pe raza Sectorului 2, a măsurilor 

privind protecţia copilului, protecţia socială, recuperare şi reabilitare persoane cu handicap, îngrijire şi 

asistenţă.  

 

 Art. 2 Predarea–primirea imobilelor menţionate la art.1 se va face pe bază de Protocol încheiat 

între Primăria Sectorului 2 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.  

 

 Art. 3 Schimbarea destinaţiei spaţiului transmis în administrare, fără acordul Consiliului Local 

Sector 2,  atrage revocarea prezentei hotărâri.  

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.7 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 transmiterea imobilului situat în Bucureşti, şos. Morarilor nr. 6, sector 2 din  

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Venituri Buget Local  

Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, 

 cu destinaţia de sediu administrativ 

 

 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, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, 

şos. Morarilor nr. 6, sector 2 din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Venituri Buget Local 

Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, cu 

destinaţia de sediu administrativ; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6673/08.02.2017 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr. 5100/02.02.2017 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local  Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr. 6205/06.02.2017 întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 2 din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București; 

 - Raportul de specialitate nr. 6823/09.02.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 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; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;    

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 436/28.12.2016 pentru modificarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/2003 privind transmiterea din administrarea C.G.M.B. în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 a terenului situat în Bd. Basarabia nr. 151, prin care s-a reglementat 
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utilizarea imobilului ca sediu al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local  Sector 2;      

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din 

administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în 

Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncţional 

pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/22.12.2016 privind solicitarea pentru modificarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B. în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) 

nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă 

agroalimentară; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/08.09.2005 privind transmiterea în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, a 

terenului situat în B-dul Basarabia nr.151, Sectorul 2, în vederea realizării unor obiective de interes 

public local. 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/2015 pentru aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în Bucureşti, şos. Morarilor nr. 6, sector 2 din 

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, servicii publice de interes 

local aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, cu destinaţia de sediu administrativ DVBL 

Sector 2.        

  (2) Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 va utiliza spaţiul transmis în administrare ca 

sediu administrativ, în vederea realizării, pe raza Sectorului 2, a măsurilor privind stabilirea, 

constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale 

bugetelor locale. 

  

 Art. 2 Predarea–primirea terenului menţionat la art. 1 se va face pe bază de Protocol încheiat 

între Administraţia Pieţelor Sector 2, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2 şi  Direcţia Venituri Buget Local Sector 2. 

  

 Art. 3 Schimbarea destinaţiei spaţiului transmis în administrare, fără acordul Consiliului Local 

Sector 2,  atrage revocarea prezentei hotărâri. 
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 Art. 4 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/08.09.2005 privind 

transmiterea în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2, a terenului situat în B-dul Basarabia nr.151, Sectorul 2, în vederea 

realizării unor obiective de interes public local şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2004 

privind înfiinţarea pieţei agroalimentare ,,Morarilor”  îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 8 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 acordarea avizului pentru includerea Grădiniţei Olga Gudynn International 

School, Sector 2, în Consorţiul Şcolar Olga Gudynn International School 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea avizului pentru includerea 

Grădiniţei Olga Gudynn International School, Sector 2, în Consorţiul Şcolar Olga Gudynn 

International School; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5829/15.12.2016 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 4054/27.01.107 întocmit de Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti: 

 - Adresa nr. 11669/23.11.2016 şi adresa nr. 12689/15.12.2016 depuse de către Grădiniţa Olga 

Gudynn International, unitate de învățământ preuniversitar particular, având sediul în București, Str. 

Băneasa Ancuţa nr. 8, Sector 2, Bucureşti; 

 - Avizul de oportunitate nr. 409/30.01.2012 emis de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 36/28.02.2012 şi Avizul nr. 2891/02.02.2012 

transmisă de către Primăria Sectorului 5, prin care s-a acceptat înfiinţarea Consorţiul Şcolar Olga 

Gudynn International School; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5488/2011 privind 

aprobarea Regulamentului - cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea avizului, prevăzut de art. 9 din Ordinul nr. 5488/2011, în scopul 

includerii Grădiniţei Olga Gudynn International School, având sediul în  Str. Băneasa Ancuţa nr. 8, 

Sector 2, în Consorţiul Şcolar Olga Gudynn International School. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se  publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 9 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat  

care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București  

începând cu anul școlar 2017 – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unități 

de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București 

începând cu anul școlar 2017 – 2018;       

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5392/21.11.2016 prezentată de Direcția Generala pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 84677/13.12.2016 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul nr. 01/20.01.2017 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului 

Bucureşti, înregistrat la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 6357/07.02.2017; 

 - Adresa nr. 1228/28.09.2016 înaintată de către Liceul Tehnologic Electronică Industrială, 

unitate de învățământ preuniversitar de stat, având sediul în București, șos. Pantelimon nr. 25, 

Sector 2; 

 - Nota de fundamentare depusă de către Liceul Tehnologic Electronică Industrială, unitate de 

învățământ preuniversitar de stat, având sediul în București, șos. Pantelimon nr. 25, Sector 2; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere prevederile  cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

http://www.ps2.ro/
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învăţământ preuniversitar, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/.2012; 

 - Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de 

atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

               

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul 

Tehnologic Electronică Industrială, cu sediul în București, șos. Pantelimon nr. 25, Sector 2, în Liceul 

Tehnologic ”Nikola Tesla”, București, șos. Pantelimon nr. 25, Sector 2, conform anexei ce conține 1 

pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învățământ preuniversitar vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.10 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Local Sector 2 
 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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/


74 

 

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 reglementarea situației juridice a unui complex agroalimentar de pe raza  

Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui 

complex agroalimentar de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare transmisă prin adresa nr. 76/20.01.2017 de către Administrația 

Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 6826/09.02.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere prevederile  cuprinse în: 

 - Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele masuri de 

îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din municipiul București; 

 - Adresele nr. 2677/09.05.1985 și nr. 7233/17.12.1985 emise de fostul Consiliu Popular al 

Municipiului București – Direcția Generală Comercială; 

 - Procesul verbal nr. 1/15.02.1994 emis de fostul Consiliu Local al Municipiului București. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) și o) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1  (1) Complexul agroalimentar Delfinului situat în București, bd. Chișinău nr. 1, Sector 2, 

compus din spațiul cu destinație comercială denumit ”Rotondă” în suprafață de 1972 m.p. și spațiul 

http://www.ps2.ro/
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cu destinația birouri (spațiu administrativ) în suprafață de 138 m.p., împreună cu terenul aferent 

acestora, situat sub construcții, rămâne în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. 

  (2) Determinarea suprafeței exacte a cotei indivize de teren aferentă construcției se va 

face pe baza măsurătorilor aferente întocmirii documentației cadastrale necesare efectuării 

formalităților de publicitate imobiliară. 

  (3) Imobilul este identificat conform planului topografic scara 1:2000, anexă ce conține o 

pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Administrația Piețelor Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

  

 Art.3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 11 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini , inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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/


76 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public  

Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între 

Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 273/2017  întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 252/03.02.2017 întocmit de Directorul General al Administrației 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind trasmiterea in administrarea 

D.G.A.P.I. Sector 2 a imobilelor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant 

preuniversitar, unitatile de invatamant special si unitatile sanitare publice de interes local de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și 

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în scopul efectuării lucrărilor 

de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat 

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform modelului cadru ce constituie anexă la 

prezenta hotărâre. 

  (2) Anexa cuprinde un număr de 6 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. Se împuternicesc Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și 

Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să 

semneze Protocolul, precum și orice act este necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Protocolului menționat la art.1. 

  

 Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Administrația Domeniului 

Public Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 12 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea  

terenului situat în str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2, în administrarea Administraţiei Pieţelor  

Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea  

Consiliului Local Sector 2 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, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti pentru transmiterea terenului situat în str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2, în 

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate 

juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8765/16.02.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 4822/01.02.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Sentinţa civilă nr. 7874/11.11.2016 emisă de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 268/26.01.2017; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 - H.C.G.M.B nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare 

din Municipiul Bucureşti. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea terenului situat în 

str. Cernăuţi nr. 29 A, Sector 2, în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti, în 

vederea bunei administrări a Pieţei Agroalimentare edificate pe acest teren. 

  (2) Terenul este identificat conform anexei ce conţine o pagină şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

         

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.13 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 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 

 

 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, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 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; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 7785/14.02.2017 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; 

 - Solicitarea formulată de dl consilier local Adrian Alexandru, înregistrată la Centrul de Relaţii cu 

Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 4989/01.02.2017; 

 - Adresa nr. 7202/14.02.2017 întocmită de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 388/21.02.2017; 

 - Amendamentul formulat, în cadrul şedinţei C.L.S 2 din data de 23.02.2017, de către dna 

consilier local Riesch Anthea Aleksandra înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 403/23.02.2017; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

  Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 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; 
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 - 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; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea 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, conform anexei ce conţine 41 pagini şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 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 rămân aplicabile. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.  14 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

  

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 43 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în comisiile de  

evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform 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 

 

 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, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Sectorului 2 în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform 

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; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 7786/14.02.2017 întocmit de către Direcţia 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - 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 asociații și fundații, 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; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local 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. 

  

 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; 
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  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 în 

comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităti nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 conform anexei, ce conţine un  

număr de 2 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Persoanele desemnate la art. 1  vor avea atribuţiile prevăzute la art. 55 din  Hotărârea 

Consiliului Local 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. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.15 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini , inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 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 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 739/13.02.2017 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 8454/16.02.2017 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti: 

 - Avizul nr. 1416/31.01.2017 emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrat 

la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sub nr. 

9464/20.02.2017; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

388/21.02.2017; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 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; 
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 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/13.12.2011, 

actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - 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; 

 - Avizul Conform nr. 101/DGMRU/13.01.23017 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 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; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2017 - 2018, conform 

anexei nr. 1. 

    (2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2017 - 2018, conform 

anexei nr. 2. 

   (3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv 

suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse 

să funcţioneze în anul şcolar 2017 - 2018, conform anexei nr. 3. 

   (4) Anexele nr. 1-3 conţin un număr de 9 file şi fac parte intergrantă din prezenta 

hotărâre. 
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  Art. 2 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. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.16 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 12 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea  

Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă  

Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8860/17.02.2017 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat, în cadrul şedinţei C.L.S 2 din data de 23.02.2017, de către dl 

consilier local Adrian Alexandru transpus în Nota Executivului înregistrată la Cabinet Secretar sub nr. 

402/23.02.2017; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 70/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și 

al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

150/01.09.2016 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - Adresa nr 2186/02.02.2016 prin care Instituția Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis 

numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2017 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială 

Sectorul 2 al Municipiului București.  

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. (1) Se modifică Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi pentru Direcția Publică de Evidență Persoane şi Stare Civilă Sector 2, 

conform anexelor nr. 1 şi 2.  

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este de 386 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 46 posturi 

de conducere și 338 posturi de execuție. 

  (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 este 75, din care 7 posturi de conducere şi 68 de posturi de 

execuție.  

 

 Art.2. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

  (2) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

  (3) Anexele nr. 1-4 conțin un număr de 98 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art.3.  Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul 

funcţionarilor publici.  

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  
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 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2)  Anexele se comunică instituțiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.17 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 101 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 

privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor  

administrativ fiscale 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace 

electronice de transmitere la distanță a actelor administrativ fiscale; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8868/17.02.2017 întocmit de Directorul Executiv al Direcției 

Venituri Buget Local Sector2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 344/17.02.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind normele de aplicare a 

Legii nr. 227/2015; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Direcția Venituri Buget Local Sector 2, în calitatea sa de organ fiscal local al Municipiului 

București, poate emite acte administrativ fiscale, prevăzute în anexa ce conține un număr de 2 

pagini și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condițiile art.46 alin. (6) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 Art.2 Mijloacele electronice de transmitere la distanță ale actelor administrativ fiscale, actelor 

de executare și altor acte emise de Direcția Venituri Venituri Buget Local Sector 2 sunt următoarele: 

http://www.ps2.ro/
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  a)     Fax; 

  b)     E-mail (căsuță poștală electronică); 

  c)     Platforma de contact Atlas pusă la dispoziția contribuabililor de către organul fiscal 

local. 

  

 Art.3 Procedura de comunicare a actelor administrativ fiscale, actelor de executare și altor acte 

emise de Direcția Venituri Venituri Buget Local Sector 2, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și 

condițiile în care acestea se realizează, este cea prevăzută în anexa Ordinului ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice nr. 3097/24.11.2016 pentru aplicarea prevederilor art.46 alin.(8) și 

art.47 alin.(9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

  

 Art.4 Direcția Venituri Venituri Buget Local Sector 2 va efectua toate demersurile necesare în 

vederea îndeplinirii condițiilor pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.18 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 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 aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Țepeș Vodă nr. 66, 68, 72,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Str. Țepeș Vodă nr. 66, 68, 72, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8525/16.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 8521/16.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Țepeș Vodă nr. 66, 68, 72, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 3 CA 1/3 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2. 

  

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – PUD - Str. Țepeș Vodă nr. 66, 68, 72, Sector 

2 – Imobil de locuințe colective – S+P+M+6E+7Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.19 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Vergului nr.21-29, bl. G1-G4, sc. A, parter, ap.4,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. Vergului nr.21-29, bl. G1-G4, sc. A, parter, ap.4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85419/15.12.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 85420/15.12.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Vergului nr.21-29, bl. G1-G4, sc. A, parter, ap.4, Sector 2, 

semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;    

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 98 CA 8/6 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

  

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

   

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Vergului nr.21-29, bl. G1-G4, sc. A, parter, 

ap.4, Sector 2 – Balcon cu acces direct din exterior şi schimbarea destinaţiei apartamentului în 

spaţiu servicii, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Lecturii nr. 15,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD ștr. Lecturii nr.15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85418/15.12.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 85417/15.12.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Ștr. Lecturii nr. 15, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 97 CA 8/5 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Ștr. Lecturii nr. 15, Sector 2 – Imobil de 

locuit – P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 21 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Fundeni nr. 145 A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

șos. Fundeni nr. 145 A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85422/15.12.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 85421/15.12.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 145A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;   

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 106 CA 8/15 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

   

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

   

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Fundeni nr. 145A, Sector 2 – Imobil cu 

destinaţie mixtă – P+2E+3-4Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.22 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Ștr. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 17B,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 23.02.2017 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD ștr. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 17B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5482/03.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 5478/03.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Ștr. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 17B, Sector 2, semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.90 bis CA 7/17 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

  Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu PUD – Ștr. Gheorghe Pop de Băseşti nr. 17B, 

Sector 2 –  Locuință – Sp+P+Em, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral  în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 23 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Ștr. Ciobănaşului nr. 11,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 23.02.2017. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD ștr. Ciobănaşului nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5461/03.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;     

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 5460/03.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Ștr. Ciobănaşului nr. 11, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 95 CA 8/3 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Ștr. Ciobănaşului nr. 11, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective  –P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației 

de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 24 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Ciobănaşului nr.22,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Ciobănaşului nr.22, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5463/03.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 5468/03.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Ciobănaşului nr.22, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;       

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 99 CA 8/7 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea  „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

  

http://www.ps2.ro/


105 

 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Ciobănaşului nr. 22, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – D+P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 25 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


106 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Pantelimon nr. 217, bl. 201C, sc. A, parter, ap. 2  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

șos. Pantelimon nr. 217, bl. 201C, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5475/03.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 5472/03.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Pantelimon nr. 217, bl. 201C, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2, 

semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;    

 - Avizul Arhitectului Șef nr.1 CA 1/1  din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2. 

  

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

   

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Pantelimon nr. 217, bl. 201C, sc. A, 

parter, ap. 2, Sector 2 – Acces direct din exterior, amenajări interioare şi schimbarea destinaţie 

apartamentului în spatiu servicii, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 26 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Dragoș Vodă nr. 17,   

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Str. Dragoș Vodă nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8518/16.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 8520/16.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Dragoș Vodă  nr. 17, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 102 CA 8/10 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2.   
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – PUD - Str. Dragoș Vodă nr. 17, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – S+P+2E+M(3Er), în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente 

ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 27 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Vergului nr. 4,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Șos. Vergului nr. 4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8527/16.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;     

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 8529/16.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din șos. Vergului nr. 4, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 7 CA 1/8 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2. 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – PUD - Șoseaua Vergului nr. 4, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – 2S+P+10E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 28 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

str. Țepeș Vodă nr. 154-156,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.02.2017. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Țepeș Vodă nr. 154-156, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8813/16.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 8812/16.02.2017   întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Țepeș Vodă nr. 154-156, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 16 CA 1/19 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2. 

  

http://www.ps2.ro/


113 

 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

   

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – PUD - Str. Țepeș Vodă nr. 154-156, Sector 2 

– Imobil de locuințe colective – S+P+2E+M /3Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 29 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Intr. Frunzei x Str. Ciobănașului nr. 23 (fost nr. 35),  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 23.02.2017. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Intr. Frunzei x Str. Ciobănașului nr. 23 (fost nr. 35), Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8811/16.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 8810/16.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Intr. Frunzei x Str. Ciobănașului nr. 23 (fost nr. 35), Sector 2, 

semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 3 CA 1/3 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – PUD - Intrarea Frunzei x Strada 

Ciobănașului nr. 23 (fost nr. 35), Sector 2 – Imobil cu funcțiune mixtă de birouri și apartamente 

 – S+P+2E+E3r, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 30 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Radu de la Afumați nr. 65,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.12.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str.Radu de la Afumaţi nr.65, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8827/17.02.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 8826/17.02.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Radu de la Afumați nr. 65, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 10 CA 1/11 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2. 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – PUD - Str. Radu de la Afumați  nr. 65, Sector 

2 – Imobil de locuințe colective – S+P+2E+E3r, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 31 

Bucureşti, 23.02.2017 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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HOTĂRÂREA Nr.70/23.02.2017 privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a 

proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”.............................................................................................  
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HOTĂRÂREA Nr.71/23.02.2017 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., proprietate privată 

persoană fizică......................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr.72/23.02.2017 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 68A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 m.p., proprietate privată persoană 

fizică.......................................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr.73/23.02.2017 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 255,6 m.p., proprietate privată 

persoană fizică......................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr.74/23.02.2017 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 

4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 m.p., 

proprietate privată persoană fizică........................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr.75/23.02.2017 privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic 

stabilit  minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, CNP 5120127460024,  minor ce se află în evidenţa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 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 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 Traian Pană 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.45 

Data:23.02.2017 

 



124 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de 

locuinţe B-dul Ghencea nr. 26, bloc C88A din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe B-dul Ghencea nr. 26, bloc C88A. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.46 

Data:23.02.2017  

 

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

Local Sector 6.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Art. 6 şi completarea cu punctul (3) a Art. 7 din Anexa  nr. 1 la “H.C.L. Sector 6 nr. 

158/2014 privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor 

care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 

6; 

 Luând în considerare  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 114/1996 privind Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 

locuinţe; 

 Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

 Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea normativului-cadru privind 

contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici; 

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

publică; 

 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; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



126 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 6 şi completarea cu punctul (3) a Art. 7 din Anexa nr. 1 la  

H.C.L. Sector 6 nr. 158/2014 privind aprobarea “Regulamentului de convieţuire în condominiu al 

locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6” conform Anexei (Regulamentul de 

convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în 

administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ) ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Anexa (Regulamentul de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care 

beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de 

Administrare a Fondului Locativ) va fi utilizată de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 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. 47 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten” la unităţi de 

învăţământ particular 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011- legea educaţiei naţionale, a 

adresei Grădiniţei ,,RoroKindergarten” cu nr. 1 din data de 20.01.2017, înregistrată la registratura 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1072 din data de 30.01.2017 şi Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5612 din data de 25.10.2016;  

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

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 la unităţi de învăţământ particular cu 

următoarea unitate de învăţământ particular, respectiv Grădiniţa ,,RoroKindergarten”, cu sediul în 

Municipiul Bucureşti, Drumul Valea Argovei nr. 3-9, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 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.48 

Data:23.02.2017 
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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 completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten”  la unităţi de 

învăţământ particular, precum şi excluderea din reţeaua şcolară pe anul 2016 – 2017 a Grădiniţei 

,,Magic Land” şi a Grădiniţei ,,Rosa Zangara” 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011-legea educaţiei naţionale, a 

adresei Grădiniţei ,,RoroKindergarten” cu nr. 1 din data de 20.01.2017, înregistrată la registratura 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1072 din data de 30.01.2017, Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5612 din data de 25.10.2016 şi a adresei Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti cu nr. 1884 din data de 25.01.2017 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 742 din data de 25.01.2017;  

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

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 la unităţi de învăţământ particular cu 

următoarea unitate de învăţământ particular, respectiv Grădiniţa ,,RoroKindergarten”, cu sediul în 

Municipiul Bucureşti, Drumul Valea Argovei nr. 3-9, Sector 6, precum şi excluderea din reţeaua 

şcolară pe anul 2016 – 2017 a Grădiniţei ,,Magic Land” şi a Grădiniţei ,,Rosa Zangara”. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.49 

Data:23.02.2017 
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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 modificarea numărului şi a componenţei reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 şi nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în acestea 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5), art. 96
1 

alin. (2), din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 81/2016 privind 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordinului nr. 3160 din data de 

01.02.2017 a Ministrului Educaţiei Naţionale, a adresei Colegiului Tehnic ,,Iuliu Maniu” cu nr. 579 din 

data de 16.02.2017 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1801 din data de 

16.02.2017; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică numărul şi componenţa reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6, şi se 

nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în acestea, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează prevederile 

H.C.L. Sector 6 nr. 289 din data de 24.11.2016, privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de 

administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, 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.50 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de 

negociere pentru cumpărarea, în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, a imobilului-teren în 

suprafaţă de 416,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, aflat în 

incinta Colegiului Economic “Costin C. Kiriţescu”. 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local al 

Sectorului 6; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 261 din 31.10.2013 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să achiziţioneze în numele şi pentru Municipiul 

Bucureşti, imobilul-teren în suprafaţă de 416,00 m.p, situat în Municipiul Bucureşti, str. Peştera 

Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 cu modificările şi 

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

completările ulterioare, a Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) 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 împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să constituie Comisia de negociere pentru 

cumpărarea, în numele şi pentru Municipiul Bucureşti a imobilului-teren în suprafaţă de 416,00 m.p. 

situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, aflat în incinta Colegiului Economic 

“Costin C. Kiriţescu”. 

  (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) este identificat în Cartea Funciară nr. 214621 a Municipiului 

Bucureşti, cu nr. cadastral 214621, conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare din data 

de 02.10.2015, emis de A.N.C.P.I. Bucureşti, proprietatea soţilor Jianu Marin şi Jianu Maria. 

 Art. 2. (1) Componenţa Comisiei va fi, după cum urmează: 

 

 Preşedinte ....– Viceprimar 

 Membri     .....– Reprezentant Direcţia Generală Arhitect Şef 



133 

 

                                – Reprezentant Serviciul Juridic 

                                – Reprezentant Direcţia Economică 

                                – Reprezentant Direcţia Investiţii 

                                – Reprezentant Administraţia Şcolilor 

 Consilieri ...... – D-na Sima Mihaela  

                                –  D-na Mitran Georgeta 

                                –  Dl Iacob Emanuel 

                                –  Dl Enache Adrian Nicolae 

                                –  Dl Stan Robert 

 (2) Membrii Comisiei aflaţi în aparatul de specialitate al Primarului urmează să fie nominalizaţi 

prin Dispoziţie de Primar. 

 Art. 3. (1) Se aduce la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 6 Raportul de evaluare nr. 

1453/2016 întocmit de expert evaluator autorizat ANEVAR Stamatescu Carmen  şi preţul  imobilului-

teren în valoare de 622.787 lei, echivalent cu 137.800 euro. 

 (2) Se solicită Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea verificării evaluării, în conformitate cu 

Standardele de Evaluare (Standardul de Evaluare SEV-400) adoptate prin  Hotărârea Conferinţei 

naţionale nr. 3/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 303/20.04.2016, cu scopul de a obţine o opinie 

referitoare la conformitatea raportului de evaluare supus verificării şi exprimarea concluziei 

verificatorului privind valoarea bunului evaluat, estimată în raportul supus verificării. 

 Art. 4. (1) Comisia va negocia preţul şi condiţiile contractuale de cumpărare a imobilului-teren 

ce face obiectul Raportului de evaluare sus menţionat. 

 (2) Procesul verbal încheiat în urma negocierii, împreună cu preţul imobilului-teren, se vor 

prezenta Consiliului Local al Sectorului 6. 

 (3) După validarea preţului de cumpărare şi a condiţiilor contractuale de cumpărare, Consiliul 

Local al Sectorului 6 va împuternici Primarul, Directorul Direcţiei Economice şi Şeful Serviciului 

Juridic să semneze actele de vânzare – cumpărare a imobilului-teren în suprafaţă de 416,00,00 m.p. 

situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, aflat în incinta Colegiului Economic 

“Costin C. Kiriţescu”. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Juridică, Direcţia 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.51 

Data:23.02.2017 
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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 Sector 6 nr. 62/25.02.2016 privind aprobarea finanţării 

necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a 

proiectului „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5  ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874 depus spre finanţare de 

către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în cadrul Cererii de 

proiecte nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor pe piaţa muncii” cu finanţare prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de 

Intervenţie 6.2.; 

- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 995/26.03.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. (2007-2013), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor pe piaţa muncii” P.O.S.D.R.U., 

Axa 6, DMI 6.2; 

- Contractul de finanţare nr. 3023/29.04.2014 încheiat cu O.I.R. P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 62/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Europa inclusivă – 

Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12  din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 62/25.02.2016 privind aprobarea 

finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a 

proiectului  „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874. 

 (2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, 

respectiv 1.458.500 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă 

de 3 ani (2016, 2017, 2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 62/25.02.2016 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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.52 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/


136 

 

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 Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea finanţării 

necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului 

„EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842 depus 

spre finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea 

egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.; 

- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3075/1327CSO/18.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, număr de referinţă 

al programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.3.; 

- Contractul de finanţare nr. 3557/638C/05.05.2014 încheiat cu O.I.R. P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare 

Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea 

finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a 

proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842. 

 (2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, 

respectiv 2.367.500 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă 

de 3 ani (2016-2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 60/25.02.2016 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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.53 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării 

necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”O 

altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii ”ID 124486 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486 depus spre 

finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 122 „Îmbunătăţirea 

accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2; 

- Scrisoare de informare O.I.R. P.O.S.D.R.U. nr. 125/CE/10.04.2013 de aprobare a finanţării 

proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, număr de referinţă 

al programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 ,,Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” P.O.S.D.R.U., Axa 6 , DMI 6.2; 

- Contractul de finanţare nr. 6200/12.09.2013 încheiat cu O.I.R. P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  “O altă perspectivă a 

dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea 

finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a 

proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486. 

 (2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, 

respectiv 1.495.298 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă 

de 3 ani (2016-2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 58/25.02.2016 rămân 

neschimbate. 

  Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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.54 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 179/11.12.2014 privind aprobarea 

implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program integrat de educaţie 

pentru diversitate”, cod PEC079 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

-  Proiectul „Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079 depus spre finanţare în 

cadrul Apelului „Sinergii pentru viitor - copii în situaţii de risc” finanţat prin Programul RO10 "Copii şi 

tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014; 

- Contract de finanţare număr 01SC/18.12.2014/SEE pentru implementarea proiectului „Program 

integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079; 

- Prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) 2009-2014; 

- Prevederile Ghidului Aplicantului – Schema de granturi mici „Local” RO10 " Copii şi tineri în situaţii 

de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea 

incluziunii sociale", Granturile SEE 2009-2014; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 179/11.12.2014 privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-

2021, necesare proiectului „Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 179/11.12.2014 privind 

aprobarea implementării şi sustenabilităţii pentru o perioadă de 5 ani ( 2016-2021) a proiectului 

„Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079. 

 (2) Se aprobă rectificarea sumei necesară pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, în 

anii 2016-2021, respectiv 6.472.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, 

pentru o perioadă de 5 ani (2016-2021), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.179/11.12.2014 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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. 55 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.16/28.01.2016 privind aprobarea finanţării 

necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a 

proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 depus spre finanţare de către Fundaţia 

Estuar 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.3; 

- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U.  Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125514; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI) cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, număr de referinţă 

al programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.3; 

- Contractul de finanţare nr. 3581/649C/05.05.2014 încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 16/28.01.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru 

femei”, ID 125514; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c), punctul 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 16/28.01.2016 privind aprobarea 

finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 

15.12.2018), a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516. 

 (2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, 

respectiv 4.106.010 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă 

de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotarâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 16/28.01.2016 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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.56 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind aprobarea finanţării 

necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016 – 2018), a proiectului 

„ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti ; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 

142962, depus spre finanţare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 165, „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii”, cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2; 

- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U.  Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1001/26.03.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 

142962; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, număr  de referinţă 

al programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 165, „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 

P.O.S.D.R.U., Axa 6,         DMI 6.2.; 

-Contractul de finanţare nr. 3119/29.04.2014, cererea de finanţare nr. 5865/03.09.2013 , aprobată  în 

26.03.2014, de O.I. P.O.S.D.R.U          Bucureşti-Ilfov, prin decizia nr. 1001; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „ŞANSA- Sprijin pentru 

autocunoaştere si autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962; 

-  Prevederile art.1 alin. (1), (2) lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin (2) lit (d) şi (n) 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 (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind aprobarea 

finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016 – 2018), a 

proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 

142962 . 

 (2)  Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, 

respectiv 2.182.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă 

de 3 ani (2016 – 2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 59/25.02.2016 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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.57 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării 

necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului 

”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Şanse egale în comunitatea noastră”, ID 124026 depus spre finanţare de către O.I.R. 

P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-Ilfov, în cadrul Cererii de finanţare nr. 9222/03.12.2012 cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.2.; 

- Decizia O.I.R. P.O.S.D.R.U. nr. 91/CE/10.04.2013 de aprobare a finanţării proiectului ”Şanse egale 

în comunitatea noastră” ID 124026; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, număr de referinţă 

al programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile art. 5 lit. i) şi u), precum şi cele ale art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a 

asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă a cererii de finanţare nr. 124/CE/10.04.2013; 

- Contractul de Finanţare nr. 6199/12.09.2013, încheiat cu O.I.R. P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „Şanse egale în comunitatea 

noastră”, ID 124026; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1434/2004 

privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 



147 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 63/25.02.2016 privind 

aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-

2018), a proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026. 

 (2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, 

respectiv 1.809.956 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă 

de 3 ani (2016-2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 63/25.02.2016 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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.58 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 61/25.02.2016 privind aprobarea finanţării 

necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului 

„Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi” ID 

143222 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Sector 6 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu 

dizabilităţi”, ID 143222 depus spre finanţare de către Fundaţia Estuar în cadrul Cererii de proiecte nr. 

144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2.; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, număr de referinţă 

al programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 

P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.2.; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), (2) lit. d), art. 2 lit. a) şi lit. c-7) din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului; 

- H.C.L. nr. 61/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii 

pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele 

violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi ” ID 143222; 

- Prevederile art. 1 alin.(1), (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa  nr. 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 61/25.02.2016 privind aprobarea 

finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a 

proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi 

” ID 143222. 

 (2) Se aprobă rectificarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local al Sectorului 6, 

respectiv 1.842.912 lei, reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă 

de 3 ani (2016-2018), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 61/25.02.2016 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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.59 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului 

,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6;  

 Având în vedere : 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică şi H.C.L. Sector 6 nr. 

225/27.10.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în 

vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor la Legea nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi 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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 276.600 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul 

Arhidiacon Ştefan”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.60 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului 

,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6;  

 Având în vedere: 

   - H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică şi H.C.L. Sector 6 nr. 

225/27.10.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în 

vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 900.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2017, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin 

Bucureşti”,  conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.61 

Data 23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la 

bugetul local la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la 

cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Ţinând seama de:  

 - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

 - Prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 3 lit. m), ale art. 5 alin. (7), ale art. 9 din Legea nr. 292/2011 

a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 -  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Persoanele rezidente în Sectorul 6 care au capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe 

piaţa muncii, pot primi beneficii de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6, în 

următoarele condiţii: 

- se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în vederea 

consilierii vocaţionale şi a reinserţiei sociale; 

- face dovada participării la evenimentele organizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului în vederea reinserţiei sociale; 

- efectuează activităţi în folosul comunităţii locale a Sectorului 6, activităţi care sunt coordonate de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 Art. 2. Situaţia persoanelor rezidente în Sectorul 6 care primesc beneficii sociale începând cu o 

dată anterioară prezentei hotărâri, va fi reevaluată în termen de 3 luni, în conformitate cu Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 196/29.09.2016 privind consilierea vocaţională şi reinserţia socială a persoanelor care 

primesc beneficii de asistenţă socială din bugetul local al Sectorului 6. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.62 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

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

-  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Prevederile alin. (2), alin. (4) şi alin. (5) ale art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. (1) Se aprobă lista cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 

urgenţă prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  (2) Se aprobă lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor de urgenţă 

prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 

197/29.09.2016 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.63 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, 

a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6;  

 Având în vedere : 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 138/26.05.2016 privind împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociaţia „Kinetic Therapy” 

prin D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea implementării în comun şi a finanţării proiectului ,,Kinetic 

Therapy”; 

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

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d),  n) şi q) 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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.050.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2017, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”, conform 

Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.64 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, 

a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 172/27.05.2009 privind împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis prin D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea implementării în comun şi a finanţării „Centrul de 

ocrotire a copiilor „Acasă”; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art.123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.603.884 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2017, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis,  conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.65 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2017, a proiectului 

„Centru de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 86/28.04.2016, privind împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis prin D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea implementării în comun şi a finanţării „Centru de 

consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc”; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea  nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 367.200 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2017, a proiectului „Centru de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc”, 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu 

Fundaţia Filantropică Metropolis, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.66 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului 

„Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 85/28.04.2016 privind împuternicirea 

Consiliului Local al sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis prin D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea implementării în comun şi a finanţării „Centrul de zi 

pentru copii şi părinţi”; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 315.366 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2017, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis,  conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.67 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului 

„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, H.C.L. Sector 6 nr. 

225/27.10.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în 

vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, cu Fundaţia Principesa Margareta a României; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

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

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q)  din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 205.806 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa 

Margareta a României, conform Anexelor A şi B,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.68 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului 

,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din 

România” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică şi H.C.L. Sector 6 nr. 

225/27.10.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în 

vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţiea Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”; 

- Prevederile art. 62  alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

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

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.080.260 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2017, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 69 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/


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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului 

,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică şi H.C.L. Sector 6 nr. 

225/27.10.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în 

vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

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

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.080.000 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2017, a proiectului ,, Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul 

Creştin Bucureşti”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.70 

Data:23.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., 

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 Estacadei nr. 7”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

34288/6/1 din 24.10.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 7”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 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.71 

Data:23.02.2017 
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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 G-ral Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 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 G-ral Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41309/6/17 din 24.10.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 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.72 

Data:23.02.2017 
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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 Lungă nr. 38”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

255,6 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Valea Lungă nr. 38”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40098/6/12 din 24.10.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 255,6 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.73 

Data:23.02.2017 
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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 respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, 

pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

940 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24591/4/22 din 27.06.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 respinge Planul urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 

6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

940 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 



179 

 

 (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.74 

Data:23.02.2017 
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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 finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit  

minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, CNP 5120127460024, minor ce se află în 

evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 130, 131, 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

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

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea în cuantum maxim de 22000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, în anul 2017, a intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, pentru minorul 

Olaru Matei.  

  Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 

85/24.03.2016 privind aprobarea finanţării intervenției chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic 

stabilit  minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, CNP 5120127460024, minor ce se află 

în evidența Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 6. 

 Art. 3.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.75 

Data:23.02.2017 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul 

Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. cu 

scrisoarea nr.17019605/20.01.2017 și înregistrat la AMRSP cu nr. 182 / 20.01.2017; 

- Referatul nr. 316 / 6.02.2017 - privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A7 - 

Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă pentru perioada 01.01.2016÷ 31.12.2016, 

înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ținând cont de: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune; 

- Raportul Comisiei de Experți din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelului Standardului de Bază 

precum și a unor măsuri privind îmbunătățirea modalității de evaluare a NS A7; 

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 12 / 30.03.2006 - privind punerea în aplicare a 

recomandărilor și Deciziei Comisiei de Experți cu privire la Nivelul Standardului de Bază pentru 

Nivelul de Serviciu  A7 – Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse; 

- HCGMB nr. 147/2006 privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Concesiune 

nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova 

București S.A în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și 

canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile art.1.4, cap.VIII din Actul Adițional nr. 6 / 2009 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 358 / 2009; 

- prevederile art.17. Modificarea Nivelului de Serviciu „Volumul apei facturate ca procentaj din 

volumul apei produse ” din Actul Adițional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 245/2013; 

 

Având în vedere: 
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- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.29/2010 privind aprobarea tipurilor de Excluderi Admisibile 

pentru Nivelul de Serviciu A7 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 1/2011,  nr. 2/2012, nr. 

2/2013, nr.3/2014, nr. 2/2015 și nr.13/2016; 

- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 10 /21.03.2014 pentru aprobarea Procedurii privind 

modalitatea de stabilire a volumelor furnizate și nefacturate ce intră în calculul Nivelului de Serviciu 

A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 339 / 2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut aprobat 

prin HCGMB nr.112 / 2012.   

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A7 – 

Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă, pentru perioada 01.01.2016÷ 31.12.2016, 

prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de SC Apa Nova București SA sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 

Certificare a Continuării Conformității.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

București 

Nr. 4/09.02.2017 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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