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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 

Primar General  

DISPOZIȚIE 

Nr. 834 din 03.07.2017 
 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane 

nr.4296/1/05.05.2017; 
 

 În aplicarea  prevederilor  art.1(1), art. 8 lit. c) și art. 31 (1) lit. c) din Legea poliției locale  

nr.155/2010 republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 Ținând cont de prevederile art. 5 (2) - (4) și art. 51 (2), (3) și (6) lit. b) din Legea nr. 185/2013 privind 

amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 În  temeiul art. 61(2) și (5), art. 63 (5) lit. c), art. 65 și  art. 68 (1) din Legea administrației publice 

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

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se deleagă domnului Văsii Ștefan - Director general al 

Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București  exercitarea următoarelor atribuții 

ale Primarului General al Municipiului București: 
 

 (1) Semnarea proceselor verbale de constatare în vederea aplicării sancțiunii, pentru 

contravențiile  privind  respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării 

lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul Municipiului București. 
 

 (2) Semnarea, în condițiile legii, a dispozițiilor privind aplicarea sancțiunilor și desființarea 

mijloacelor de publicitate de pe teritoriul Municipiului București, indiferent de categoria de 

proprietate pe care acestea sunt amplasate, fără emiterea unei autorizații de desființare și fără 

sesizarea instanțelor judecătorești. 
 

 Art. 2 Domnul Văsii Ștefan, Direcția Generală de Poliție  Locală și Control  a  Municipiului 

București, precum și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 GEORGIANA ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 

Cabinet Primar General  

 

D I S P O Z I Ț I A 

Nr. 856 din 06.07.2017 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 

6567/1/05.07.2017; 

 În  temeiul art. 57 alin. (2), art. 61, art. 63, art. 64,  art. 65 și art. 68  alin. (1) din Legea nr. 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei se deleagă domnului BĂDULESCU AURELIAN – 

viceprimar, atribuțiile Primarului General al Municipiului București, prevăzute în anexa 1 care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

 Art. 2 Domnul BĂDULESCU AURELIAN, viceprimar, și lnstituțiile și Serviciile Publice de 

lnteres Local, nominalizate în anexa 1, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 Avizat 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Georgiana Zamfir 

 

  



5 

 

 

 

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

DIRECTOR EXECUTIV 

GETA DRĂGOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC, 

DIRECTOR EXECUTIV 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Nicoleta Potlog 
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DPG nr. 856/2017 

 

ANEXA 1  

 

1.  Monitorizarea și supravegherea activității următoarelor instituții și  

    servicii publice: 

 

- Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic 

- Centrul de cultură "Palatele Brâncovenești de Ia Porțile  

   Bucureștiului" 

- Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB 

- Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București 

- Administrația Străzilor București 

- Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane 

- Administrația Fondului lmobiliar 

- Administrația Grădina Zoologică 

- Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București 

- Centrul de Protecție a Plantelor București 

- Circ & Variete Globus București 

- Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului  

   București 

- Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului  

   București 

- Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București –  

   PROEDUS 

- Centrul pentru Tineret al Municipiului București 

- Clubul Sportiv Municipal București 

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

- Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc  

  Seismic 

- Regia Autonomă de Transport București 

- Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București 
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2. Îndeplinirea sarcinilor operative dispuse de Primarul General 

 

3. Reprezentarea instituției în relația cu terții sau alte instituții publice  

    Ia solicitarea   Primarului General și împuternicirea acestuia; 

 

    Pentru activitatea delegată, viceprimarul va întocmi rapoarte trimestriale 

către Primarul General. 

 

    Primarul General rămâne competent a exercita oricând atribuțiile delegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar 

 

Expert  Nicoleta Potlog 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 

Primar General  

 

D I S P O Z I Ț I A 

Nr. 857 din 06.07.2017 

 

 Având în vedere Raportul Final încheiat în urma susținerii concursului organizat pentru ocuparea 

postului vacant de administrator public al Municipiului București și referatul Direcției Managementul 

Resurselor Umane nr. 3982/1/04.07.2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -  Codul Muncii, cu  modificările și completările 

ulterioare, şi H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în  vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 61 alin. (3), art. 63 alin. 5 lit. (e), art. 68 alin.(1) și art. 112 din Legea nr. 215/2001 

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

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art. 1  - Începând cu data de 05.07.2017 domnul CHIRIȚĂ SORIN (marca 4318), se numește în 

funcția de ADMINISTRATOR PUBLIC al Municipiului București; 

 Art. 2  - Salariul de bază se va stabili prin Dispoziția Primarului General, în urma aprobării 

salariului pe funcții prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București conform Legii nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit  din fonduri publice; 

 Art. 3 - Se deleagă domnului Chiriță Sorin calitatea de ordonator principal de credite pentru: 

 (1) - toate instituțiile și serviciile publice de interes local ale municipalității, precum și regiile 

autonome;  

 (2) - proiectele finanțate din fonduri europene sau din alte fonduri; 

 (3) - achizițiile publice în valoare de până Ia un milion de lei pentru aparatul de specialitate al 

Primarului General 

 Art. 4 Direcția Managementul Resurselor Umane,  Direcția Administrație Publică, Direcția 

Financiar, Contabilitate și domnul Chiriță Sorin vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 

  



9 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 

Primar General  

 

D I S P O Z I Ț I A 

Nr. 861 din 06.07.2017 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 

6597/1/06.07.2017; 

 În temeiul art. 57, alin. (2), art. 61, art. 63 art. 64, art. 65 și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei se deleagă doamnei FLORESCU MICHAELA TOMNIŢA - 

viceprimar atribuţiile Primarului General al Municipiului București, prevăzute în anexa 1 care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 2 Prevederile Dispoziţiei Primarului General nr. 650/07.06.2017 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 3 Doamna Florescu Michaela Tomniţa, viceprimar, și lnstituțiile și Serviciile Publice de 

lnteres Local, nominalizate în anexa 1, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

  

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 GEORGIANA ZAMFIR 
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

DIRECTOR EXECUTIV 

GETA DRĂGOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDIC 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat și întocmit  D. Tomescu 
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DPG nr. 861/06.07.2017 

 
ANEXA 1  
 

 
 1. Monitorizarea și supravegherea activității următoarelor instituții și servicii  
             publice: 
 

- Teatrul de Comedie 

 

- Teatrul de Revistă “Constantin Tănase” 

 

- Teatrul “C.I.Nottara” 

 

- Teatrul Evreiesc de Stat 

 

- Teatrul Ion Creangă 

 

- Teatrul Municipal “Lucia Sturdza Bulandra” 

 

- Teatrul Mic 

 

- Teatrul Odeon 

 

- Teatrul de Animație “Țăndărică” 

 

- Teatrul Tineretului ″Metropolis″ 

 

-Teatrul ″Excelsior″ 

 

-Teatrul ″Masca″ 

 

- Opera Comică pentru Copii 

 

-Teatrul ″Stela Popescu″ 

 

-Teatrul Dramaturgilor Români 

 

- Muzeul Municipiului București 

 

- Biblioteca Metropolitană București 

 

- Casa de cultură “Friedrich Schiller” 

 

- Universitatea Populară “loan I. Dalles” 

 

- Școala de Artă București 

 

- Muzeul Național al Literaturii Române 
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- Autoritatea Pentru Supravegherea și Protecția Animalelor 

 

2. Luarea măsurilor necesare în domeniul gospodăririi și înfrumusețării  

     Municipiului București; 

 

3. Luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate 

    de animale, în condițiile legii; 

 

4. Supravegherea realizării măsurilor de asistență și ajutor social; 

 

5. Îndeplinirea sarcinilor operative dispuse de Primarul General 

 

6. Reprezentarea instituției în relația cu terții sau alte instituții publice Ia  

    solicitarea  Primarului General și împuternicirea acestuia; 

 

 

 

Pentru activitatea delegată, viceprimarul va întocmi rapoarte trimestriale către 

Primarul General. 

 

Primarul General rămâne competent a exercita oricând atribuțiile delegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat 1 exemplar 

 

D. Tomescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 944 din 21.07.2017 
 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 5563 al Direcției de Mediu din cadrul Direcției 

Generale Dezvoltare Urbană. 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, autoritățile 

publice centrale și locale au obligația adoptării măsurilor necesare în vederea îmbunătățirii calității 

aerului pentru asigurarea sănătății populației. 

 

 În baza  HCGMB nr. 258/30.06.2017 prin care a fost aprobat proiectul “Bicicliști în București”; 
 

 În temeiul art. 63, alin. (1), lit.  d și art. 68, alin. (1) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul prevăzut în anexele* care fac parte integrantă din prezenta 

dispoziție, pentru acordarea de vouchere, în cadrul proiectului „Biciliști în București” destinate 

achiziționării de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice și dispozitive de tip Segway/Ninebot. 

(Anexa nr. 1) 
 

Art. 3 Direcția de Mediu, Direcția Generală Economic și Direcția Generală Operațiuni prin Direcția 

Sisteme Informatice și Direcția Relații Publice și lnformare și Direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General vor aduce Ia îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL  

 Georgiana ZAMFIR 
 

AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Stănescu Dan - Gheorghe 

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

Bucureşti 

  

În baza referatului Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia domnului Stănescu Dan - Gheorghe, înregistrată la Cabinet Secretar 

General sub nr. 3201/6/17.07.2017 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

3881/17.07.2017; 

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

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

Articol unic -  Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Stănescu Dan - 

Gheorghe, ca urmare a demisiei acestuia şi se declară vacant postul de consilier din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Zamfir Georgiana  

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 290 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

 al Municipiului Bucureşti al domnului Șuhan Valeriu - Nicolae 

 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 37/17.07.2017, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 3208/6/17.07.2017 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

3887/17.07.2017, prin care se propune domnul Șuhan Valeriu - Nicolae pentru funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

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

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Șuhan Valeriu - Nicolae, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului 

domnului Stănescu Dan - Gheorghe. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

MARIAN ORLANDO CULEA GEORGIANA ZAMFIR 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 291 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap 

 

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

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

Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 11/18.07.2017, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 97/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

230/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 65 şi art. 112 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 2 şi art. 49 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 

2020; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap în cuantum de 

1000 lei/lunar. 

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

Bucureşti conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1*, care este parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 292 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti"  domnului Alexandru Ioan Arşinel 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 16/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 231/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti"; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic – Se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" domnului 

Alexandru Ioan Arşinel, în semn de respect pentru contribuţia adusă în dezvoltarea şi promovarea 

teatrului românesc. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 293 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbul de proprietăţi, între terenul situat în strada Emil Gârleanu nr. 5, sector 3,  

proprietatea domnului Paţac Radu Constantin şi terenul situat în strada Vulcan Judeţul nr.  

20 – 26, sector 3, proprietatea Municipiului Bucureşti 

  

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Juridic; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 61/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 232/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

-solicitările Fundaţiei ECO – CIVICA şi a asociaţiilor de proprietari/locatari nr. 1910/E/19.11.2011, nr. 

2011/E/20.11.2012, nr. 1105/E/11.05.2015, nr. 1003/E/10.03.2017; 

-adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./25.256/P/07.01.2013; 

-solicitările Primăriei Sectorului 3 nr. 1128788, nr. 2735/27.03.2013, nr. 10699/09.10.2014, nr. 

3907/31.03.2015; 

-adresa Direcţiei de Mediu nr. 7996/09.01.2012; 

-adresa Direcţiei Urbanism nr. 8887/10.11.2011; 

-memoriile/solicitările domnului Paţac Radu Constantin sau prin mandatar Doru Nicorici nr. 

1022644/17.08.2011, nr. 1128787/09.01.2013, nr. 1149113/02.04.2013, nr. 1190848/04.10.2013, nr. 

1268745/12.09.2014 şi nr. 1342628/26.06.2015; 

-aviz nr. 14482/07.07.2011 şi adresa nr. 94437/14.12.2016 emise de către Regia Autonomă de 

Distribuţie a Energiei Termice; 

-declaraţie notarială a domnului Horia Pop în calitate de reprezentant al proprietarului Paţac Radu 

Constantin autentificată cu nr. 536/09.02.2017; 

-procesul – verbal din data de 13.07.2017 al Comisiei de analiză şi identificare de soluţii pentru 

trecerea în proprietatea Municipiului Bucureşti a terenurilor retrocedate şi amenajate ca spaţii verzi 

sau locuri de joacă pentru copii; 

-adresele Direcţiei Juridic nr. 4186/700/05.03.2015 şi nr. 12474/75726/13.06.2017; 

 Luând în considerare prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea terenului situat în str. Vulcan Judeţul nr. 20 – 26, sector 3, în 

suprafaţă de 3324 mp, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului scara 

1:1000, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul 

privat al municipiului Bucureşti. 
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 Art. 2 Se însuşesc rapoartele de evaluare ale celor două imobile situate în str. Vulcan Judeţul 

nr. 20 – 26, sector 3 şi str. Emil Gârleanu nr. 5, sector 3, întocmite de expert evaluator ANEVAR 

Sandu Cristian Andrei, în vederea efectuării schimbului de imobile dintre municipiul Bucureşti şi 

domnul Paţac Radu Constantin, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3 Se aprobă efectuarea schimbului de imobile între proprietatea municipiului Bucureşti, ce 

face obiectul art. 1 şi proprietatea privată a domnului Paţac Radu Constantin, identificat în anexa nr. 3 

după cum urmează: 

a) Domnul Paţac Radu Constantin transmite în proprietatea municipiului Bucureşti imobilul în 

suprafaţă de 2914 mp, situat în Bucureşti, str. Emil Gârleanu nr. 5, sector 3, înscris în 

Cartea funciară nr. 97781, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a 

imobilului scara 1:700, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

b) Municipiul Bucureşti transmite în proprietatea domnului Paţac Radu Constantin imobilul în 

suprafaţă de 3324 mp, situat în Bucureşti, str. Vulcan Judeţul nr. 20 – 26, sector 3, 

identificat conform anexei nr. 1, înscris în Cartea funciară nr. 105465. 

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

 Art. 5 Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea formalităţilor de cadastru şi publicitate imobiliară 

pentru cele două imobile, conform situaţiei nou create, taxele pentru perfectarea actului de schimb 

vor fi suportate de domnul Paţac Radu Constantin. 

 Art. 6 Actul autentic de schimb va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic. 

 Art. 7 Se împuterniceşte ……………să semneze actul autentic de schimb. 

 Art. 8 Se declară ca bun aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti imobilul 

identificat conform anexei nr. 3 şi se transmite în administrarea Consiliului Local Sector 3. 

 Art. 9 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 10 Primarul General prin direcţiile din cadrul aparatului său de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 11 Prezenta hotărâre se va comunica Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 

domnului Paţac Radu Constantin. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 294 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea  

imobilului situat în Şos. Pipera nr. 63 – 65, sector 2 din domeniul public al statului şi administrarea 

Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al statului şi administrarea Societăţii 

 Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea C.G.M.B. 

  

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Investiţii; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 62/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 233/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile  art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul 

public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Şoseaua 

Pipera nr. 63 -65, sector 2, Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Spital 

Metropolitan". 

Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 este înscris în Cartea funciară nr. 217073. 

Art. 3 În situaţia în care, în maxim 5 ani de la aprobare, nu au fost începute procedurile legale 

de demarare a investiţiei, hotărârea îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti.  

Art. 5 Primarul General prin direcţiile din cadrul aparatului său de specialitate şi Secretarul 

General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 295 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea 

 imobilului situat în Bulevardul Mărăști, nr. 63-65 din domeniul public al statului și administrarea R.A.- 

A.P.P.S. – S.A.I.F.I., în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru realizarea 

unei zone în vederea desfășurării de activități culturale, educative și sportive 
 

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

de specialitate comun al Direcției Investiții și Direcției Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 63/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 234/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilului 

situat în Bulevardul Mărăști, nr. 63 - 65 din domeniul public al statului și administrarea R.A. – A.P.P.S. 

– S.A.I.F.I., în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru realizarea unei zone 

în vederea desfășurării de activități culturale, educative și sportive. 

Art. 2 Pe amplasamentul prevăzut la art. 1 se va realiza o zonă în vederea desfășurării 

activităților culturale, educative și sportive. 

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

grija Secretarului General al Municipiului București. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 296 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru  

transmiterea imobilului delimitat de Bd. Unirii, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Bd. Mircea  

Vodă din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, 

 Administrației Publice și Fondurilor Europene, în domeniul public al Municipiului București și 

administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea realizării unei investiții de  

interes public local 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Investiții; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 64/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 235/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de: 

- Hotărârea Guvernului nr. 937/2003 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietatea 

privată a statului, din administrarea Culturii și Cultelor în administrarea Ministerului 

Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și mandatarea Ministerului Transporturilor, 

Construcțiilor și Turismului de a iniția un program prioritar de reconversie funcțională a 

amplasamentului; 

- Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea  schimbării denumirii amplasamentului 

obiectivului de investiții adandonat, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din 

”Centrul de Creație și Cultură – Cântarea României” în Esplanada” și aprobarea programului 

prioritar de reconversie funcțională a acestuia și de finalizare a construcțiilor existente; 

- Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea imobilului 

delimitat de Bd. Unirii, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Bd. Mircea Vodă din domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al 
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Municipiului București, cu exepția suprafețelor de teren proprietăți particulare și a proprietăților 

Municipiului București. 

Art. 2 Pentru dezvoltarea urbanistică a amplasamentului prevăzut la art. 1 Primarul General va 

iniția un concurs de urbanism care să rezulte într-un plan urbanistic global și, ulterior, concursuri de 

arhitectură care să detalieze soluțiile identificate prin concursul de urbanism. 

Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform planului* scara 1:2000, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București. 

Art. 5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 38/2014 se abrogă. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea unui imobil 

 din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului 

de Stat” în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Investiții; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 65/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 236/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de: 

- Adresa nr. 20/11405/M.B./2017 emisă de către Secretariatul General al Guvernului; 

- Hotărârea nr. 118/2012 adoptată de către Consiliul General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind trecerea unui imobil, 

având datele de identificare prevăzute în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului 

Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului 

General al Municipiului București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în 

bun de interes public local, în vederea realizării unor proiecte de către Municipiul București. 

Art. 2 Se abrogă Hotărârea nr. 118/2012 a Consiliului General al Municipiului București. 

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

grija Secretarului General al Municipiului București. 

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

București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 298 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaţie fără sarcini a Colecţiei de artă Ligia şi Pompiliu Macovei 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 66/18.07.2017, raportul Comisiei cultură şi culte nr. 

17/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 237/19.07.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

- Solicitarea doamnei Michaela Maria Macovei, înregistrată la Registratura Primăriei 

Municipiului Bucureşti sub nr. 1474903/27.12.2016 şi la Direcţia Cultură, Sport, Turism sub 

nr. 5668/28.12.2016; 

- Oferta de donaţie autentificată sub nr. 17/17.01.2011; 

- Acceptarea donaţiei din partea Muzeului Municipiului Bucureşti sub nr. 1883/28.05.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 863 lit. c) şi ale art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se acceptă oferta de donaţie fără sarcini având ca obiect Colecţia de artă Ligia şi 

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

Art. 2 (1) După încheierea actului de donaţie în formă autentică bunurile vor fi incluse în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Muzeului Municipiului Bucureşti, instituţie 

publică de cultură de interes local, instituţie de profil. 

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, conservarea, expunerea şi 

punerea în valoare într-o colecţie unitară sub denumirea de Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu 

Macovei. 

Art. 3 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic. 

Art. 4 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul 

autentic de donaţie. 

(2) Cheltuielile aferente încheierii autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către 

donator. 



29 

 

Art. 5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Muzeul 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

http://www.pmb.ro/


30 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului 

 Imobiliar în administrarea Teatrului Odeon a spațiilor aferente imobilului  

situat în București, str. Matei Voievod 135-137, sectorul 2 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism și 

al Administrației Fondului Imobiliar; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 67/18.07.2017, raportul Comisiei cultură și culte nr. 

18/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 238/19.07.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa cu nr. 985/05.07.2017 a Teatrului Odeon; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Spațiile aferente imobilului situat în Municipiul București, str. Matei Voievod 135 – 137, 

sectorul 2, identificate conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmit 

din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului Odeon, ambele instituții 

publice de interes local ale municipiului București. 

         Art. 2 Predarea – primirea spațiilor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre se va face în 

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

Art. 3 (1) Teatrul Odeon va amenaja aceste spații ca ateliere de mecanică, tâmplărie, croitorie, 

tapițerie, pictură, magazie de materiale, garaj, depozit de decoruri și costume. 

          (2) Păstrarea fucțiunii imobilului transmis este obligatorie pentru Teatrul Odeon. 

Schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.   

Art. 4 Patrimoniul celor două instituții publice se modifică corespunzător.  

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

București și Teatrul Odeon vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor construcții, situate în București, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 

 281 – 283, Sector 3, din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al  

acestuia și desființarea lor prin demolare, pentru obiectivul de investiții ”Construirea  

Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș” 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 68/18.07.2017, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială nr. 12/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 239/19.07.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

16/20.05.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, 

casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al 

unităților administrativ – teritoriale; 

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

- Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al 

Municipiului București, a corpurilor de construcții C6 și C7, înscrise în Cartea Funciară – Biroul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3, București – cu nr. cadastral 226505, situate în București, 

Șoseaua Mihai Bravu, nr. 281 – 283, Sector 3, identificate potrivit anexei* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului București a construcțiilor prevăzute la art. 1, 

care au deservit Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” se face în vederea 

scoaterii din funcțiune, casării, valorificării și demolării acestora, pentru ”Construirea Ambulatoriu 

Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”.  
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 Art. 3 Demolarea construcțiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza autorizațiilor de desființare 

obținute de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în condițiile prevăzute de 

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare.   

 Art. 4 Cheltuielile aferente lucrărilor de demolare cad în sarcina Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București. 

 Art. 5 După scoaterea din funcțiune, casarea, valorificarea și demolarea construcțiilor, 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va face demersuri în vederea înregistrării 

modificărilor în Cartea Funciară, precum și pentru actualizarea datelor din evidențele cantitativ - 

valorice.  

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

București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinirea 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului 

București a unor bunuri imobile, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu, al Direcţiei 

Patrimoniu și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA); 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 69/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 240/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Cu respectarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 105/2013 privind schimbarea sediului 

Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 88/2017; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

statului și al unităților administrativ – teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al 

Municipiului București, a bunurilor imobile reprezentând corpurile clădirilor C1, C2 și parțial C3 situate 

în Șoseaua Olteniței nr. 169, sector 4, București, identificate în anexa 1* a prezentei hotărâri, în 

vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.  

 Art. 2 (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea corpurilor de clădiri C1, C2 

și parțial C3 situate în Șoseaua Olteniței nr. 169, sector 4, București. 

 (2) Scoaterea din funcțiune și casarea vor fi aduse la îndeplinire de către Autoritatea pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor.  

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

București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (A.S.P.A.) vor aduce la 

îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 111/29.03.2017 de modificare a Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe  

raza Municipiului București și a Județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public  

între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, Drumuri 

și Sistematizarea Circulației; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 39/18.07.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 241/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 111/29.03.2017 de modificare a Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe 

raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de 

transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov se 

modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

http://www.pmb.ro/


38 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  

„Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul  

permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul  

serviciilor publice de interes local al Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane şi al Direcției Generale 

Economice, întocmit în baza fundamentării şi documentaţiei transmise de către serviciile publice de 

interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi a Proceselor - verbale încheiate în urma  consultării 

cu organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate şi, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor 

din data de 13.07.2017, înregistrate la Direcţia Managementul Resurselor Umane sub nr.  

6956/13.07.2017 şi nr. 6957/13.07.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 98/18.07.2017 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 242/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea Cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 140/16.06.2017 pentru modificarea art. 128 din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali; 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. a),  alin. (9) și art. 45 alin (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din 

cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General și al aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, conform 

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

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General și al aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București se 

stabilesc prin Dispoziție a Primarului General, în baza art. 1 alin. (1).  

(3) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și al aparatului 

permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București se vor stabili prin Dispoziție a 

Primarului General, în baza art. 1 alin. (1).  
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 Art. 2 Se aprobă lista serviciilor publice de interes local al Municipiului București, conform 

anexei nr. 2* la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art. 3 Regulamentele de Organizare și Funcționare ale: Administrației Fondului Imobiliar, 

Administrației Grădina Zoologică, Centrului de Protecție a Plantelor București, Direcției Generale de 

Evidență a Persoanelor, Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și 

Clubului Sportiv Municipal București se modifică corespunzător art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 4. (1)  Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă  salariile de bază aferente  funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, utilizate în cadrul serviciilor publice de interes local al 

municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 3a şi 3b  la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă 

din aceasta. 

          (2) Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local al Municipiului  

Bucureşti se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului General, în baza art. 4 alin. (1). 

          (3)  Drepturile  salariale ale  personalului  din  cadrul serviciilor  publice de  interes local al  

Municipiului Bucureşti se stabilesc prin Decizie a conducătorilor acestora, în baza art. 4 alin. (1). 

          (4) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază 

pentru conducătorii serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti se vor stabili prin 

Dispoziţie a Primarului General, în baza art. 4 alin. (1). 

           (5) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază 

pentru personalul din cadrul serviciilor  publice de  interes local al Municipiului Bucureşti se vor stabili 

prin Decizie a conducătorilor acestora, în baza art. 4 alin. (1). 

            Art. 5 În aplicarea art. 3 din prezenta hotărâre se modifică: art. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 81/2016; art. 1 din anexa nr. 5b la Hotărârea C.G.M.B.  nr. 305/2013; art. 1 din anexa nr. 

8b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 cu modificările şi completările ulterioare; art. 1 din anexa nr. 3 

la Hotărârea C.G.M.B. nr. 227/2017; art. 1(1) şi art. 2(1) din anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

25/2016; art. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 228/2017.  

Art. 6 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General precum şi serviciile 

publice de interes local ale municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 304 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 30.06.2017 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 99/18.07.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 261/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Municipiului București la 30.06.2017 pe 

secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare conform anexelor 1 – 4. 

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

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 305 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 100/18.07.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 243/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/30.06.2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanţă şi Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2017, conform 

anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Primarul General, prin aparatul său de specialitate, precum şi instituţiile nominalizate 

în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, incluzându-le în 

bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2017. 

(2) După clarificarea fiecărei instituţii beneficiare cu trezoreria de care aparţine, Primarul 

General va aproba prin virare de credite bugetare, inclusiv la articolele aprobate în buget cu sumă 

zero, alocările corespunzătoare de drepturi de personal, inclusiv alocările pentru acoperirea costurilor 

legale adiacente acestor drepturi. 
 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 306 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul București și Asociația pentru  

Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. în vederea derulării proiectului ”Ora de Educație 

Rutieră” – 2017, a 4-a ediție” 

 

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

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

Cultură, Sport, Turism;  

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 13/2017, raportul 

Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 7/18.07.201, 

raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 

6/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 244/19.07.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de propunerea formulată de către Asociația pentru Educație, Dezvoltare și 

Implicarea Tineretului – E.D.I.T., înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 

1523906/29.06.2017, cu privire la derularea, în parteneriat cu instituțiile/serviciile publice ale 

Municipiului București, a proiectului ”Ora de Educație Rutieră” – 2017, a 4-a ediție”, în perioada 01 

august 2017 – 30 iunie 2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Asociația pentru Educație, 

Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T., în vederea realizării și derulării în comun a unor 

evenimente în cadrul proiectului ”Ora de Educație Rutieră” – 2017, a 4-a ediție”, prevăzut în anexa* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în 

numele Municipiului București, acordul de cooperare prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti și instituțiile publice/serviciile publice de interes local menționate în anexă vor aduce la 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/2010, anexa nr. 1, pentru aprobarea listelor cu  

ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 

1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 70/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 245/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu dispozițiile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 Ş T E: 

 

Art. I Anexa nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/2010 privind lista cu ordinea de prioritate, în 

vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a 

recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească 

anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, se completează și va avea cuprinsul prevăzut în 

anexa*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/2010 rămân neschimbate. 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 308 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind completarea listelor – aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/29.08.2008, respectiv 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 289/27.11.2014 – cu spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ – teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activitaţi conexe actului medical, care urmează a fi supuse vânzării în condiţiile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/06.06.2008 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii – Direcţia Contracte; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 13/18.07.2017, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 71/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 246/19.07.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – 

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă completarea listelor cu spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical, aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/29.08.2008 şi Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 289/27.11.2014, care urmează a fi supuse vânzării potrivit prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 309 
 

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

General al Municipiului București   

 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea "Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă 

 pe anul 2017 privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare  

 necesare gestionării situaţiilor de urgenţă" 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 101/18.07.2017 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 247/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

2017 privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 

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

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

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

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

alocate de către aceste instituţii pentru situaţii de urgenţă. 
 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 310 
 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. I. S. Turgheniev nr. 8 şi nr. 8A, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Luând în considerare raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 248/19.07.2017 şi raportul 

Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 11/18.07.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Ministerul Culturii – aviz nr. 665/Z/14.11.2016;  

- Ministerul Afacerilor Interne – aviz de principiu nr. 4.067.143/01.08.2016; 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – aviz nr. 221997/10.06.2016; 

- Serviciul Român de Informaţii  – aviz nr. 56.789/02.06.2016; 

- Ministerul Apărării Naţionale – aviz nr. DT/3282/13.06.2016; 

- Serviciul de Informaţii Externe – aviz nr. 30632/16.11.2015; 

- Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului de Stat – acord nr. 6481/07.07.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Certificatele de urbanism nr. 709/1410302/18.05.2016 şi nr. 

434/1301510/24.03.2015;  

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 44/13.10.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 11/08.03.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 71/06.07.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1451246/16.09.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1426901/8181/03.08.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Strada I.S. Turgheniev nr. 8 şi nr. 8A, Sector 1, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 4/07.04.2017 prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

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

reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 311 

 
 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

B-dul Apicultorilor nr. 18- 20, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Luând în considerare raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 249/19.07.2017 şi raportul 

Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 12/18.07.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

          Văzând documentele emise de: 

- Ministerul Afacerilor Interne – avizul nr. 4381693/21.11.2016; 

- Primăria Sectorului 1– certificat de urbanism nr. 410/15/A/4264/13.03.2015 şi nr.       

1800/122/A/26452/09.09.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 36/29.07.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 02/12.01.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 27/16.03.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1419715/13.05.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 750/27.07.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – B-dul Apicultorilor nr. 18 - 

20, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 5/07.04.2017 prezentat în anexa 

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

Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3*. 

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 312 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

Şoseaua Gheoghe Ionescu Siseşti nr. 423- 427, Lot 2, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Luând în considerare raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 250/19.07.2017 şi raportul 

Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 13/18.07.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

          Văzând documentele emise de: 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti – aviz nr. 590/S/13.10.2016; 

- Ministerul Afacerilor Interne – adresă nr. 318769/27.02.2017; 

- Administraţia Naţională "Apele Române" – aviz de gospodărire a apelor nr. 152 –B/22.12.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti – certificat de urbanism nr. 1390/1447563/02.11.2016 şi nr. 

1117/1163052/21.08.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 34/31.07.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 72/18.07.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1429412/27.06.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 6200/12.05.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Şoseaua Gheorghe 

Ionescu Siseşti nr. 423 - 427, Lot. 2, Sectorul 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef 

nr. 3/07.04.2017 prezentat în anexa nr. 1*, planşa de reglementări vizată spre neschimbare 

prezentată în anexa nr. 2* şi Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3*. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 313 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 52/20.06.2017, situat în Bucureşti, str. Dreptăţii nr. 6, bl. O4, 

sc. 1, et. 4, ap. 30, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 72/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 251/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 52/20.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 52/20.06.2017, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la 

art.1. 

Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat 

între Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de 

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

Art. 4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra 

bunului imobil prevăzut la art.1. 

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

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 314 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 314/2017 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală   

nr. 52/20.06.2017 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București,  str    Dreptății  nr.  

6, bl. O4, sc. 1, et. 4, ap. 30, 

sector 6 

Apartament compus din două camere de locuit și dependințe   

cu o suprafața utilă de 47,88 mp, loggie în suprafață de 3,42 

mp, suprafața totală de 51,30 mp precum și cota indiviză de 

0,41% din suprafața de folosință comună a imobilului, teren 

indiviz aferent locuinței în suprafață de 7,89 mp, respectiv 

cota indiviză de 0,41% din teren,  atribuit în folosință pe 

durata existenței construcției.
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul  

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 45/15.06.2017, situat în Bucureşti, str. Emanoil Ionescu nr. 40, 

ap. 1, sector 1 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 73/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 252/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 45/15.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 45/15.06.2017, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la 

art. 1. 

Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat 

între Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de 

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

Art. 4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra 

bunului imobil prevăzut la art.1. 

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

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 315 
 

 

 
 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 315/2017 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală   

nr. 45/15.06.2017 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Emanoil 

Ionescu nr. 40, ap. 1,    sector  

1 

Apartament cu 1 (una) cameră și dependințe (½ hol,  ½   

WC,  ½ pivniță)  cu suprafața utilă de 16,56 mp, împreună cu 

dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor 

comune, în procent de 39% și împreună cu cota parte din
  

teren, aferentă apartamentului care a fost atribuit în folosință  

pe durata existenței construcției.
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public  

și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional  

nr. 2 la statutul AMRSP 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice și al Autorității Municipale 

de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 15/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 253/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de avizul favorabil al SC Apa Nova București SA nr. 17116706/08.05.2017; 

În conformitate cu prevederile:  

- Contractului de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate 

de Concedent și SC Apa Nova București SA în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- Ordonanței de Urgență nr. 71/29.08.2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 51/08.03.2016 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Ultimul articol din Hotărârea C.G.M.B. nr. 188/18.05.2017 devine art. 5, se modifică și va 

avea următorul conținut: 

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

București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), SC Apa Nova 

București SA, RADET București, Regia Autonomă de Transport București, operatorii serviciului de 

transport persoane în regim de taxi, SC Luxten Lighting SA, operatorii serviciului de salubrizare din 

Municipiul București, Compania Municipală Energetică București S.A., Compania Municipală Străzi, 

Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A., Compania Municipală Parking Bucureşti S.A., Compania Municipală 

Managementul Traficului Bucureşti S.A., Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A., 
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Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A., Compania Municipală Managementul Transportului 

S.A., Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A., Compania Municipală Iluminat Public 

Bucureşti S.A., Compania Municipală Imobiliară Bucureşti S.A., Compania Municipală Întreţinerea 

Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A., Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A., 

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. și Compania Municipală Cimitire București 

S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”  

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/18.05.2017 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 316 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București, care vor fi 

 invitați să participe, în calitate de observatori, la desfășurarea concursului pentru funcțiile de director și 

director adjunct la unitățile de învățământ special de stat și CMBRAE 
 

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 învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 14/18.07.2017 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 254/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/05.01.2011 educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3969/30.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 În calitate de reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, membrii 

Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ special de stat și CMBRAE vor fi invitați să 

participe, în calitate de observatori, în funcție de unitatea de învățământ pentru care au fost 

desemnați ca reprezentanți, la desfășurarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct 

la unitățile de învățământ special de stat și CMBRAE. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 317 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului 

București - Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local al Sectorului 3 
 

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

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

și Sistematizarea Circulației; 

Văzând raportul Comisiei  transporturi și infrastructură urbană  nr. 40/18.07.2017 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 212107.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

Ținând cont de adresele: 

-     Primăriei Sectorului 3 nr. 6341/31.05.2017, înregistrată Ia Cabinet Primar General nr. 

3993/31.05.2017; 

-  Administrației Străzilor nr. 14991/31.05.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (4) și art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș TE: 
 

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

Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local al Sectorului 3 a străzilor din anexă. 

Art. 2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Anexa nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B.  nr. 254/2008, cu modificările și completările 

ulterioare se modifică în consecință. 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008, cu modificările și completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

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

București și Administrația Străzilor vor aduce Ia îndeplinirea prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 318 
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                                                                                                              Anexă nr. 1 

la H.C.G.M.B. nr. 318/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. Bulevardul Decebal – de la Piața Alba Iulia până la Șos. Mihai Bravu 

2. Bulevardul Burebista - de la Piața Alba Iulia până la Str. Unității – Calea Dudești 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

 unei societăţi cu răspundere limitată având ca scop principal  

prestarea de servicii în Tehnologia Informaţiilor 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 102/18.07.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 255/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 288/30.06.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2), lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 3 să hotărască cu privire la înfiinţarea unei 

societăţi cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia 

Informaţiilor. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 319 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înfiinţării  

unei societăţi cu răspundere limitată având ca scop principal  

prestarea activităţii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi 

 

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

de specialitate al Direcţiei de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 103/18.07.2017, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecţia mediului nr. 30/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

256/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 289/30.06.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2), lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti să hotărască cu privire la 

înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca scop principal prestarea activităţii de amenajare şi 

întreţinere spaţii verzi. 

Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 320 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea imobilului în suprafață de 2.000 mp și a clădirilor C2 și C3  

situate în str. Emil Racoviță nr. 7, sector 4, din administrarea Regiei  

Autonome de Transport București în administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 4 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 74/18.07.2017, raportul Comisiei transporturi și 

infrastructură urbană nr. 41/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

257/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de: 

- solicitarea nr. 33163/21.06.2017 formulată de către Secretatul Sectorului 4; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 144/15.06.2017; 

 - adresa Regiei Autonome de Transport București nr. 481898/2017; 

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

modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea  

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

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 Ş T E: 

 

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

Consiliului Local al Sectorului 4  terenul în suprafață de 2.000 mp și clădirile C2 și C3, ce reprezintă 

parte din imobilul care aparține domeniului public al municipiului București, situat în București, strada 

Emil Racoviță nr. 7, sector  4, în vederea  amenajării ca parcare. 

Art. 2 lmobilul 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 Consiliul Local al Sectorului 4, în termen 

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

Art. 5 Consiliul Local al Sectorului 4 va proceda Ia modificarea cărții funciare  a imobilului 

prevăzut Ia art. 1, iar inventarierea va fi făcută conform anexei Ia Hotărârea C.G.M.B. 186/2008. 
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Art. 6 Toate costurile lucrărilor de amenajare, împrejmuire, reparații, întreținere și igienizare  vor  

fi suportate  din  bugetul  Consiliului  Local  al Sectorului 4. 

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

București, Regia Autonomă de Transport București  și Consiliul Local al sectorului 4 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 să-şi însuşească rapoartele de evaluare şi  

să aprobe contractele de schimb pentru spaţiile din Complexul agroalimentar Piaţa Sudului, împuternicirea  

expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele şi pentru proprietar – Municipiul Bucureşti, să semneze  

contractele de schimb în formă autentică cu proprietarii spaţiilor afectate de modernizarea complexului 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii – Direcţia Contracte; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 75/18.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 258/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de 

a efectua demersurile necesare pentru modernizarea Pieţei Sudului, precum şi pentru înscrierea în 

cartea funciară a acesteia; 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 146/29.06.2017 privind solicitarea acordului 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, 

ca în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, în calitate de proprietar, să încheie contractele de schimb 

cu proprietarii spaţiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piaţa Sudului şi 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea însuşirii rapoartelor de evaluare 

şi aprobarea contractelor de schimb pentru spaţiile din Complexul agroalimentar Piaţa Sudului; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să-şi însuşească rapoartele de evaluare 

şi să aprobe contractele de schimb pentru spaţiile din Complexul agroalimentar Piaţa Sudului. 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4, ca în numele şi pentru proprietar – Municipiul 

Bucureşti, să semneze contractele de schimb în forma autentică cu proprietarii spaţiilor afectate de 

modernizarea Complexului agroalimentar Piaţa Sudului. 

Art. 3 Primarul Sectorului 4 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 322 
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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 Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5,  

a imobilului situat în str. Spătarul Preda nr. 1-3, sector 5 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și Administrația Fondului Imobiliar; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 76/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 259/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 32612/2017 înregistrată cu nr. 4892/2017 la Primar General și 

cu nr. 9859/2017 la Direcția Patrimoniu formulată de către Primăria Sector 5; 

În conformitate cu prevederile: 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și 

județelor; 

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

f), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5, a imobilului situat în 

str. Spătarul Preda nr. 1 – 3, sector 5, în scopul desfășurării activităților specifice Oficiului de Stare 

Civilă Sector 5. 

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

prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Predarea – primirea imobilului se face pe bază de proces verbal încheiat între 

Administrația Fondului Imobiliar și Oficiul de Stare Civilă Sector 5, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Imobilul de la adresa menționată la art. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista anexă 

la Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/2003 privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări de 

servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002. 

Art. 5 Imobilul precizat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 



69 

 

Art. 6 Schimbarea destinației spațiului atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

Art. 7 Costurile lucrărilor de reparații, igenizare și întreținere a spațiului, precum și plata tuturor 

utilităților și a taxelor locale aferente spațiului sunt în sarcina Consiliului Local al Sectorului 5. 

Art. 8 Formalitățile de cadastru şi publicitate imobiliară intră în sarcina Consiliului Local al 

Sectorului 5. 

Art. 9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

http://www.pmb.ro/


70 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul București și SC Dual  

Construct Invest SRL, în vederea realizării obiectivului de investiții The Mark, conform  

PUZ aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 255/2010 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și Direcției Generale Investiții; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 77/19.07.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 262/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând solicitarea nr. 1495613/2017 și nr. 1529833/2017 formulate de către SC Dual 

Construct Invest SRL; 

 Luând în considerare: 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 255/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Griviței – 

Str. Buzești – Str. Polizu, sector 1; 

- Adresa Direcției Investiții nr. 429/2017 

- Adresa Direcției Juridic nr. 15307/2017 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (4)  din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea  din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a 

terenului în suprafață de 102 mp situat în str. Buzești nr. 5, sector 1 și terenul în suprafață de 95 mp 

situat în str Buzești nr. 7, sector 1.  

Art. 2 Se aprobă efectuarea schimbului de imobile între terenurile aparținând domeniului privat 

al Municipiului București și terenurile proprietate privată a SC Dual Construct Invest SRL identificate 

în anexa 1 după cum urmează: 

a) SC Dual Construct Invest SRL transmite în proprietatea privată a Municipiului București 

parcela de teren S1 = 339 mp și parcela de teren S3 = 307 mp ce reprezintă părți din terenul deținut 

în proprietate situat în calea Griviței nr. 84 – 98, sector 1, în suprafață de 6831 mp, înscris în cartea 

funciară nr. 267574 a Municipiului București; 

b) Municipiul București transmite în proprietatea SC Dual Construct Invest SRL, terenurile 

situate în str. Buzești nr. 5 în suprafață de 102 mp, în str. Buzești nr. 7 în suprafață de 95 mp și în 

calea Griviței nr. 82 – 84, în suprafață de 277 mp. 
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Art. 3 Se însușesc Rapoartele de evaluare ale celor cinci imobile, întocmite în data de 

28.06.2017 de către evaluator SC Egetra Consulting SRL, în vederea efectuării schimbului de imobile 

dintre Municipiul București și SC Dual Construct Invest SRL, conform anexei nr. 2. 

Art. 4 Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea formalităților de cadastru și publicitate imobiliară 

pentru cele cinci imobile, conform situației create, precum și taxele pentru prefectarea actului de 

schimb vor fi suportate de  SC Dual Construct Invest SRL 

Art. 5 Actul autentic de schimb va fi încheiat prin grija Direcției Juridic. 

Art. 6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic 

de schimb.    

Art. 7 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București imobilele 

parcela de teren S1 = 339 mp și parcela de teren S3 = 307 mp ce reprezintă părți din terenul deținut 

în proprietate  situat în Calea Griviței nr. 84 – 98, sector 1. 

Art. 8 Anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se modifică în mod corespunzător. 

Art. 9 Anexele nr. 1* și nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 19.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.07.2017 

Nr. 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

  

http://www.pmb.ro/


72 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale 

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 296/19.07.2017 

 

 În conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere adresa Direcției Investiții nr. 2913/18.07.2017 înregistrată la Cabinet Secretar 

General cu nr. 3156/6/18.07.2017 şi la Direcția Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 3929/18.07.2017, 

precum și raportul de specialitate comun al Direcției Investiții nr. 2890/13.07.2017 și al Direcției 

Cultură, Sport, Turism nr. 4826/13.07.2017 înregistrat la Cabinet Secretar General cu nr. 

3156/6/18.07.2017 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3929/18.07.2017 pe care le 

atașăm în copie, se rectifică eroarea materială din titlu și din cuprinsul art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 

296/19.07.2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 

transmiterea imobilului situat în Bulevardul Mărăști nr. 63 - 65 din domeniul public al statului și 

administrarea R.A. - A.P.P.S. - S.A.I.F.I., în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, pentru realizarea unei zone în vederea desfășurării de activități culturale, educative și 

sportive, după cum urmează: 

 -În titlu și în cuprinsul art. 1 al hotărârii, numărul poștal este Bulevardul Mărăști nr. 65 - 67. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgiana ZAMFIR 

  

  

 Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică 

 Şef Serviciu 

 Mircea Plăcintă 
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*Sentința civilă poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe 

Consiliul  Local Sector 1 

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

Consiliul  Local Sector 1 

  

http://www.pmb.ro/
http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor 

locale din data de 05.06.2016; 

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016  

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.150/30.09.2013   

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1  

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/28.04.2017 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

Având în vedere faptul că Președintele de ședință ales al Consiliului Local al Sectorului 1, 

domnul Alexandru Ștefan Deaconu, nu poate participa la ședința extraordinară din data de 

16.06.2017,  

În temeiul prevederilor art. 45, art. 47 alin. 3), art. 81, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic: Se alege doamna Ancuța-Sorina Comănici preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru ședința din data de 16.06.2017. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ancuța-Sorina Comănici 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    159 

Data: 16.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  punerea în aplicare, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, a  

Deciziei Curţii Constituţionale 

nr. 794 din 15 decembrie 2016  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate comun întocmit de către Direcţia Management Resurse Umane, Direcţia 

Management Economic şi Direcţia Juridică; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţii şi îmbunătăţirii actului managerial la 

nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 985/2017 înregistrată la 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 9485/10.03.2017, prin care s-a solicitat punerea în 

aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/15.12.2016; 

În considerarea prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, ale Legii 188/1999 

privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

62/2011, a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 119/1996 cu privire 

la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 

nr.1/2017 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;   

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 284/2010 – LEGE-CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 61/2017 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri 

şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2017 al Consiliului Local Sector 1; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, nr. 131 din 30.05.2017 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local sector 

1 – Direcţia Publică de Evidenţa Persoanei şi Stare Civilă Sector 1; 

Văzând Raportul de specialitate nr. G1493 / I1891 / M1377 / din 16.06.2017, al Direcţiei 

Management Resurse Umane, Direcţiei Management Economic şi Direcţiei Juridice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală care presupun ca Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti să răspundă unor 

noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii şi 
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îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către 

cetăţean şi nevoile acestuia; 

În considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a 

cărei reglementare nu poate fi amânată ceea ce impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea 

hotărârii consiliului local;  

În vederea punerii în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794 din 15 decembrie 2016, 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1^1)-(1^4) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

 

În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794 din 15 decembrie 2016 se 

face de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu cele stabilite prin 

respectiva decizie şi potrivit competenţelor conferite prin prevederile Legii nr. 284/2010. 

 

Art. 2. În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzută la art. 1, Primarul Sectorului 1 va aproba, prin 

dispoziţie, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare corespunzător fiecărei 

funcţii, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, aplicabil începând cu luna iunie 

2017.  

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, Direcţia Management 

Economic şi Direcţia Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ancuța-Sorina Comănici 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    160 

Data: 16.06.2017 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Rapoartele de specialitate nr. 

G/1546/22.06.2017, respectiv nr. G/1618/30.06.2017 întocmite de Direcţia Management Economic, 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) si art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017; 

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Conform adresei nr. 3271/733738/22.06.2017  transmisă de către Direcția Generală de 

Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum și estimările pentru 

anii 2018-2020, 

Luând în considerare amendamentul formulat de doamna Clotilde ARMAND, 

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) , art. 81, alin. (2), lit. d) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.503.355,68 mii lei, conform anexei nr. 1. 

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET  

RECTIFICAT 

APRILIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

 IUNIE 

INFLUENȚE 

VENITURILE BUGETULUI  

GENERAL AL SECTORULUI 1 
1.502.898,86 1.503.355,68 +456,82 

Secțiunea de funcționare 1.217.651,67 1.218.190,84 +539,17 

Secțiunea de dezvoltare 285.247,19 285.164,84 -82,35 

VENITURILE BUGETULUI   

LOCAL AL SECTORULUI 1 
1.205.629,69 1.205.958,29 +328,60 

Secțiunea de funcționare 1.199.911,37 1.200.442,32 +530,95 
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Secțiunea de dezvoltare 5.718,32 5.515,97 -202,35 

VENITURILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

17.740,30 17.868,52 +128,22 

Secțiunea de funcționare 17.740,30 17.748,52 +8,22 

Secțiunea de dezvoltare 0,00 120,00 +120,00 

VENITURILE BUGETELOR  DIN  

 ÎMPRUMUTURI  EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR  DIN  

 ÎMPRUMUTURI  INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.205.629,69 mii lei se majorează 

cu 328,60 mii lei, devenind 1.205.958,29 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 17.740,30 mii lei lei se majorează cu 128,22 mii 

lei, devenind 17.868,52 mii lei, conform anexei 1.3 (1.3.1; 1.3.2) ; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 

mii lei ; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii 

lei.   

 

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.372.424,78 mii lei se majorează cu 328,60 mii lei, devenind 1.372.753,38 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

                                                                                             -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET  

RECTIFICAT 

APRILIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

 IUNIE 

INFLUENŢ

E 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 
1.674.006,17 1.674.462,99 +456,82 

Secțiunea de funcționare 1.221.963,89 1.222.503,06 +539,17 

Secțiunea de dezvoltare 452.042,28 451.959,93 -82,35 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

 LOCAL   AL SECTORULUI 1 
1.372.424,78 1.372.753,38 +328,60 

Secțiunea de funcționare 1.199.911,37 1.200.442,32 +530,95 

Secțiunea de dezvoltare 172.513,41 172.311,06 -202,35 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR  FINANȚATE  

22.052,52 22.180,74 +128,22 
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INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

Secțiunea de funcționare 22.052,52 22.060,74 +8,22 

Secțiunea de dezvoltare 0,00 120,00 120,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele 

două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în 

exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 

4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 

de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi modificat prin 

OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul 

anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în 

anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare de 

475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.372.424,78 mii lei se 

majoreaza cu 328,60 mii lei, devenind 1.372.753,38 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.372.753,38 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.200.442,32 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.311,06 mii lei. 
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(2) 47.099,38 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 41.916,38 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 5.183,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);  

 

(3) 34.947,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 33.930,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.017,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);  

  

(4) 19.260,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 19.260,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

  

(5) 917,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 416,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

(6) 26.975,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.500,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.475,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2);  

 

 (7) 508.622,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

-  Sectiunea de funcţionare este în sumă de 444.034,94 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 64.587,06 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6  (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.2); 

 

(8) 60.881,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.175,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.706,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1);  

 

(9) 112.332,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 76.872,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 35.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4);  

 

(10) 170.920,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 155.720,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.200,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);  

 

(11) 161.843,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.542,00 mii lei; 
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- Secţiunea de dezvoltare este în sumă 8.301,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10  (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3); 

 

(12) 190.171,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

-   Secţiunea de funcţionare este în sumă de 182.750,00 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2); 

   

(13) 38.786,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.326,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.12 (1.2.1.12.1). 

 

Art. 2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2017 este în sumă de 22.180,74 mii lei, conform anexei 1.4 şi este repartizat pe 

secţiuni astfel: 

(1) 22.180,74 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.060,74 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120,00 mii lei, conform anexei 1.4.1. 

 

(3) 14.707,74 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.587,74 mii lei;  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 120,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1); 

 

(4) 7.473,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 7.473,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.2 (1.4.1.2.1). 

 

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, şi este 

repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

(1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

(2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.  

 

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, fiind 

repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:  

  

(1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificându-se; 
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(3) 39.530,87  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 451.950,93 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET  

RECTIFICAT 

 APRILIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IUNIE 

INFLUENŢE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.504,41 172.302,06 -202,35 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

 INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

0,00 120,00 +120,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

Art. 4.  

(1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management 

Economic, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    161 

Data: 30.06.2017 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  ccoommpplleettaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..9999//2288..0044..22001177    

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprreeţţuulluuii  ppeennttrruu  ooppeerraaţţiiuunneeaa  ddee  nneeuuttrraalliizzaarree  ddeeşşeeuurrii  uussccaattee    

îînn  ccaaddrruull  NNaazzaarrcceeaa  GGrruupp  --  AAtteelliieerruull  NNeeuuttrraalliizzaarree  DDeeşşeeuurrii  IInnffeeccţţiiooaassee,,    

aappaarrţţiinnâânndd  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 301/2012 privind autorizarea 

ca unitate protejată a Nazarcea Grup şi Autorizaţia nr. 1067/2012; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind 

aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - 

Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1; 

Văzând Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti nr. 267/2016 privind emiterea 

autorizaţiei de mediu pentru activitatea - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - Cod CAEN 

3821; Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase - Cod CAEN 3822; Colectarea deşeurilor 

nepericuloase - Cod CAEN 3811; Colectarea deşeurilor periculoase - Cod CAEN3812, Activităţi şi 

servicii de decontaminare - Cod CAEN 3900; 

Văzând Autorizaţia de Mediu nr. 351/2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, revizuită în data de 10.05.2017; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n)  şi  art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. I. Se aprobă completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

99/28.04.2017 privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul 

Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu poziţiile nr.3-7, după cum urmează: 

 

Nr. 

Codul -   

conform 

 H.G.  

856/2002 

Denumire Preț 

3. 15 01 10 Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt 

contaminate cu substanțe periculoase 

0,70 lei / kg 

4. 18 02 01 Obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02) 0,70 lei / kg 

5. 18 02 03 Deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac 

obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea 

infecțiilor 

0,70 lei / kg 

6. 18 01 04 Deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac 

obiectul unor măsuri speciale privind  

prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, 

 aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte 

disponibilă, scutece) 

0,70 lei / kg 

7. 20 01 02 Sticlă 0,70 lei / kg 

 

Ambalajele în care se face colectarea şi care vin în contact direct cu deşeurile periculoase 

rezultate din activitatea medicală sunt de unică folosinţă şi vor fi eliminate odată cu conţinutul.  

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 99/28.04.2017 

privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup 

- Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 rămân în vigoare. 

 

Art. III. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    162 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii actului adițional privind completarea contractului de închiriere nr. J-AC-

106-S/22.06.2016 privind spațiul situat în imobilul  din strada Dr. Felix  nr. 99 Sector 1,  destinat desfăşurării 

activităţii Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 

 

Văzând raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Utilităţi Publice și expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/25.04.2016 privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de negociere a prețului de 

închiriere a unui imobil pentru desfășurarea activității  Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

Luând în considerare Procesul-verbal al ședinței din data de 7 iunie 2016-ora 12,00 al Comisiei 

de negociere a prețului și a condițiilor de închiriere a unui imobil constituită conform Hotarârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/25.04.2016 prin care se ia act de finalizarea negocierii prețului 

de închiriere a imobilului situat în strada Dr.Felix nr. 99 Sector 1 pentru desfășurarea activității 

Biroului nr.2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 cu 

proprietarul imobilului SC JERO COM  S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 111-113, 

Sector 2 reprezentat de firma Imob Service System SRL; 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice; 

Luând în considerare referatul Serviciului Administrativ nr. D99/18.04.2017; 

Văzând contractul de închiriere nr.J-AC-106-S/22.06.2016, 

În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) coroborate cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Se aprobă încheierea actului adițional privind completarea contractului de închiriere a 

imobilului situat în strada Dr. Felix  nr. 99 Sector 1 nr. J-AC-106-S/22.06.2016, destinat desfășurării 

activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1  Sectorului 1, potrivit 

anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu. 
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Art. 2. Se împuternicește doamna Elena Simona Moisescu, Director executiv al Direcției 

Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 să semneze, în numele și pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, actul adiţional la contractul de închiriere.  

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă 

Sector 1, membrii comisiilor, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei persoanelor și 

compartimentelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de  30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:   163 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind achiziţia de servicii de consultanţă cu privire la realizarea temei de concurs pentru obiectivul 

„Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădina publică“ 

 

Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 - Grupul de 

consilieri USR prin reprezentant Ilinca Macarie privind Reamenajarea Parcului Gării de Nord în 

vederea transformării lui în grădina publică, 

Văzând raportul de specialitate întocmit de catre Administraţia Domeniului Public Sector 1 

avizat de către Direcţia Juridică Serviciul Legislaţie şi Spaţii cu altă  Destinaţie decât cea de locuinţă 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, sub nr. 

M/1373/15.06.2017, 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1, 

În baza art. 35  din Constituţia României – Dreptul la mediu sănătos, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului  cu completările ulterioare, 

Ţinând seama de precizările CARTEI DE LA LEIPZIG pentru oraşe europene durabile (2007), 

DECLARAŢIEI de la Toledo pentru o dezvoltare URBANĂ mai INTELIGENTĂ, DURABILĂ ŞI 

incluzivă (2010), 

Văzând şi Raportul pentru Bucureşti 2016, elaborat de Ordinul Arhitecţilor din România, 

 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 va demara, în termen de cel mult 60 de zile 

de la data prezentei, conform legislaţiei în vigoare, procesul de achiziţie publică pentru servicii de 

consultanţă în vederea întocmirii documentaţiei de pregătire a concursului de soluţii şi a realizării 

temei de concurs pentru: Reabilitarea şi Transformarea în Grădina Publică a Parcului Gării de 

Nord, din zona delimitată de str. Witting, Bd. Dinicu Golescu şi Str. Gării. 
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Art. 2. Documentaţia de pregătire a concursului de soluţii va include pe lângă Tema de Proiectare 

conform conţinutul cadru din Hotărârea Guvernului privind elaborarea şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri public şi 

următoarele lucrări de specialitate: Ridicare topografică, studiu geotehnic, raport de expertiza tehnică, 

releveu verde, Documentatie privind reglementările de urbanism, Documentaţie privind situaţia 

reţelelor, Planşe anexe la temă. 

 

Art. 3 Documentaţia de pregătire a concursului de soluţii va conţine şi propunerea de regulament a 

concursului, criteriile de atribuire a proiectului câştigător, lista planurilor, documentelor, studiilor şi 

documentaţiilor care vor fi puse la dispoziţie în documentaţia de concurs, pachetul de documentaţie 

foto. 

 

Art. 4. Serviciile de consultanţă vor include estimarea valorii investiţiei obiectivului „Reamenajarea 

Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădina publică“ prin raportare la investiţii 

similare realizate. 

 

Art. 5. Documentaţia de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă va condiţiona participarea prin 

calificarea participanţilor după cum urmează: echipele participante trebuie să aibă specialişti în 

domeniul urbanismului, arhitecturii sau istoriei arhitecturii, peisagismului. 

 

Art. 6. Documentaţia pentru Tema de Concurs va ţine cont de următoarele necesităţi: 

a) Împrejumuirea grădinii se va face într-un mod care să dea posibilitatea poziţionării eficiente a 

locurilor de pază, 

b) Porţile de acces vor fi suficiente, dar minime ca număr, având pază permanentă, vor fi 

dimensionate generos şi concepute în aşa fel încăt să nu creeze o barieră sau un impediment în 

poziţie deschisă. Închiderea lor se va face doar în caz de nevoie. 

c) Locul de joacă pentru copii mici şi foarte mici va fi clar delimitat, 

d) Ţarcul pentru animalele de companie va fi amplasat într-o zonă discretă a grădinii, 

e)  Vor exista surse de apă potabilă, 

f) Vor exista toalete ecologice în parc şi în afara lui, 

g) Se va asigura iluminatul parcului suficient  în timpul nopţii pentru a preveni infracţionalitatea şi a 

asigura siguranţa paznicilor, 

h) Mobilierul va fi adecvat unui obiectiv turistic, 

i) Amplasarea aleilor şi mobilierului se va face astfel încât să poată găzdui târguri şi expoziţii cu 

diferite ocazii şi teme, 

j) Accesul în parc va fi gratuit. 

 

Art. 7. Bugetul Primăriei Sectorului 1 pentru anul 2017, va fi revizuit în termen de cel mult 30 de zile 

de la data prezentei pentru a aloca sumele necesare realizării documentaţiei de pregătire a 
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concursului de soluţii şi a realizării temei de concurs prevăzut la articolul 1.  

 

Art. 8 (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1,  Direcţia de Investiţii vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    164 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii -  Pistă de 

alergare în parcul „Bazilescu” din Sectorul 1 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a Grupului Consilierilor  Locali ai Sectorului 1 din partea partidului 

„Uniunii Salvați România” privind amenajarea unei piste de alergare în parcul „Bazilescu” din Sectorul 

1; 

-raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, avizat de către 

Direcţia de Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1; 

-raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale; 

-dispoziţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

-prevederile din  Legea protecţiei mediului 137/1995 cu completările ulterioare; 

-prevederile art. 3 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-strategia naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020; 

-prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 

În temeiul  art. 45 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă realizarea unui Studiu de Fezabilitate privind amenajarea unei piste de 

alergare în parcul „Bazilescu” din Bulevardul Bucureștii Noi nr. 107-109, Sectorul 1; 

 

Art. 2. Traseul pistei, prezentat în Anexa 1, va urmări perimetrul parcului și va ține cont de 

amplasarea arborilor, astfel încât pentru realizarea ei să nu fie necesară defrișarea acestora; 

 

Art. 3. Traseul pistei va avea două benzi de alergare, iar în partea de NV pe o lungime de 200 

m, va avea patru benzi; 



92 

 

Art. 4. Finanțarea investiției prevăzute la Art. 1 se asigură din bugetul propriu al Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    165 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate privind forarea a 25-30 

 puțuri de apă de mare adâncime, pentru asigurarea apei potabile în parcuri și în 

 zonele rezidențiale adiacente și asigurarea unei ape pure, fără nitriți 

 

Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai UNPR ai Sectorului 1, cu 

respectarea art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

Ținând seama de amendamentul formulat în cadrul ședinței ordinare de domnul Oliver Leon 

Păiuși. 

În conformitate cu Legea 481/2001 privind Protecția Civilă, art, 25, lit. b). 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă realizarea unui Studiu de Fezabilitate privind forarea a 25 – 30 puțuri de 

apă potabilă de mare adâncime, pentru asigurarea apei potabile în parcuri și în zonele rezidențiale 

adiacente și asigurarea unei ape pure, fără nitriți. ; 

(2) Se aprobă realizarea unui studiu de impact și a unei documentații științifice ce vor fi 

solicitate Centrului de Cercetare – Ingineria Apelor Subterane, Departamentul de Hidraulică și 

Protecția Mediului și Facultății de Hidrotehnică. 

Art. 2. Finanțarea investiției prevăzute la Art. 1 se asigură din bugetul propriu al Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:   166 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate pentru extinderea spaţiilor existente la 

liceul teoretic “Nicolae Iorga” din Sectorul 1, București 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Grupului Consilierilor  Locali din partea partidului 

„Uniunii Salvați România” și cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr 215/2001, cu 

completările cu modificările ulteriore,  

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educației naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Urmare a petiţiei Asociației de părinţi din Liceul „Nicolae Iorga”, înregistrată sub numărul 10603 

din 17.03.2017 și adresată Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, prin care se reia 

solicitarea din petiția cu numărul 40825din 08.11.2016 de extindere a spațiilor necesare desfășurării 

activităților educative și de învățământ la acest liceu; 

În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă realizarea unui Studiu de Fezabilitate privind extinderea spaţiilor existente în 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” prin construcţia unui nou corp de clădire care să găzduiască, la parter 

o sală multifuncţională (sală de sport / sală de festivităţi / cantină) şi la etaj, săli de curs, laboratoare, 

spaţii auxiliare. 

Art. 2 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 se asigură din fonduri cuprinse în bugetul propriu 

al Sectorului 1 al Municipiului București. 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    167 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Management 

şi Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/20017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;   

În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele 

măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fondurile publice, prorogarea unor termene, precum 

și unele măsuri fiscal bugetare; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 104/28.04.2017  privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 și Dispoziția Primarului Sectorului 1 București nr. 

2029/24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2017 pentru Administraţia 

Domeniului Public Sector 1; 

 

În temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Organigrama Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Se aprobă Statul de funcţii al  Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.  

Art. 5 Celelalte hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 

1 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

Art. 6 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management 

şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    168 

Data:  30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

 

privind alocarea de fonduri pentru efectuarea unor reparaţii la nivelul Centrului Teritorial de 

Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală Sector 1- Serviciul Poliţia Animalelor avizat de Direcția Management 

Economic cu nr. 1615 / 30.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată şi a 

Ordinului nr. 31/2008 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind 

protecţia animalelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru 

protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, 

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar, republicată; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, aprobat  

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 

În temeiul art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. e) şi art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 
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Art. 1 Se aprobă alocarea de fonduri pentru efectuarea unor reparaţii la nivelul Centrului 

Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr. 3-5, Sector 1. 

Art. 2 Costurile necesare efectuării reparaţiilor  vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 1. 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi persoanele menţionate la art.1  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre 

entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    169 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

 

privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi 

Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de 

animale 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală Sector 1-Serviciul Poliţia Animalelor avizat de Direcția Management 

Economic cu nr. 1616 / 30.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată şi a 

Ordinului nr. 31/2008 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind 

protecţia animalelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru 

protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar, republicată; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, aprobat  

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, 

 

În temeiul art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. e) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 
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Art. 1 Se aprobă Proiectul privind utilizarea câinilor fără stăpân, neadoptaţi din cadrul 

Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr. 

3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale, prevăzut în Anexa nr. 1 la hotărâre. 

Art. 2 Beneficiarii proiectului vor fi persoanele instituţionalizate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

Art. 3 Costurile necesare implementării proiectului vor fi suportate din bugetul local al 

Sectorului 1. 

Art. 4  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă 

de publicitate. 

Art. 5 (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 și Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre 

entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    170 

Data:  30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică cu nr. M/1460/30.06.2017; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;  

Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit.” b” din Legea nr. 215/2001 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/23.04.2008 şi va avea 

următorul conţinut: 

 

„Se aprobă trecerea imobilului format din construcţie în suprafaţă de 65,04 mp şi teren în 

suprafaţă de 48,00 mp, situat în Bucureşti, Strada Gârlei nr. 2, Sector 1, aflat în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, în administrarea Poliţiei Locale Sector 1.” 

 

Art. II. Se modifică art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 133/23.04.2008 şi va avea 

următorul conţinut: 

 

„ Spaţiul prevăzut la art. 1 va fi folosit pentru desfăşurarea activităţii Poliţie Locale Sector 1”. 

 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâre 

entităţilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    171 

Data: 30.06.2017 



105 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 la nivelul 

aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de 

Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional 

Caraiman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016 

    

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

Ținând seama de  raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 la nivelul aparatului de 

specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția 

Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman; 

Ținând seama de adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr. i/896/19.06.2017, 

înregistrată în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sub nr. 36084/20.06.2017, prin care 

era înștiințată instituția menționată cu privire la modificarea, în semestrul I al anului 2017, a Anexei nr. 

1 și nr. 3 a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate precum și din 

cadrul instituțiilor publice de la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 pentru anul 2017, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016, ca urmare a solicitării Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 6671/14.03.2017; 

Potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Anexa nr. 1- INSTRUCŢIUNI pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice- la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr. 7660/2006; 

În temeiul art. 45 alin. (1), art.81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. I. – Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 la nivelul aparatului de specialitate și la nivelul 

instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a 

Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, 

Complexul Multifuncțional Caraiman, se modifică și se completează, după cum urmează: 

1.  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016 se modifică şi 

se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre a consiliului local.   

2.  Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016 se modifică şi 

se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre a consiliului local.  

Art. II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016 

rămân nemodificate. 

Art. III.- (1) Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 la nivelul aparatului de 

specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția 

Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

(2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici în 

ceea ce privește modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 la 

nivelul aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe 

Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, conform anexei 

nr. 1, precum și pentru instituția publică de interes local Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului a Sectorului 1, conform anexei nr. 2. 

Art. IV.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. 

Art. V. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    172 

Data:  30.06.2017 

 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

                    

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

    

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri 

pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-
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bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative coroborate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;  

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 

24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905  din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

Ţinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 49650/2016; 

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

tranformare a funcţiilor publice propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice; 

În temeiul art. 45 alin. (1), art.81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua 

structură organizatorică  se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

Art. 3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă 

Sector 1, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse 

Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:   173 

Data: 30.06.2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Planului de Acţiune pentru implementarea 

Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2017-2020 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția 

Juridică Serviciul Legislație cu nr. M/1459/30.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 784/2013 privind aprobarea 

Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru 

implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013- 2020; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 461/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României 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; 

Ţinând seama de Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/26.02.2015 privind 

aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acţiune 

pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2016; 

Văzând adresa nr. 997.664/29.05.2017 a Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere 

Antidrog al Sectorului 1, precum și Raportul de evaluare a activităţilor din Planul de acţiune local 

pentru implementarea strategiei antidrog a Sectorului 1 Bucureşti  pentru perioada 2014-2016; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit. n), coroborat cu art.115, alin. (1), lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale Antidrog a 

Sectorului 1 pentru perioada 2017-2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Sectorului 1 şi 

celalalte instituţii implicate  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:   174 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 a proiectului ”Find your way in life !” 

şi asigurarea cofinanţării acestuia 

  

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. 1611 / 30.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de adresa de răspuns emisă de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 28332/31.05.2017; 

În temeiul art. 45 alin. (2), art. 85 alin. (2), lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a 

dministraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 a proiectului  ”Find your way in life!” şi asigurarea cofinanţării acestuia cu suma 

de 4000 EUR pentru cheltuieli neprevăzute (cheltuieli cazare, cheltuieli de formare, cheltuieli de 

derulare a unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber).  

Art. 2. Cofinanţarea proiectului ”Find your way in life!” de către Sectorul 1 al municipiului 

Bucureşti se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1.  

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    175 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale  

constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările ulterioare 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de 

Direcția Juridică Serviciul Legislație cu nr. M/1458/30.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile 

de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii 

victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă 

pe teritoriul altor state; 

Ţinând seama de Hotărârea nr. 159/28.09.2011 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind 

aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1, cu 

modificările ulterioare; 

Luând în considerare adresa nr. 905605/17.05.2017 emisă de Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti, Poliţia Sectorului 1 prin care se desemnează reprezentantul instituţiei ca 

membru în Echipa Intersectorială Locală Sector 1 ; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. n), coroborate cu  art.115, alin. (1) lit. 

b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 159/28.09.2011, 

cu modificări ulterioare, astfel: 

 

Componenţa nominală a Echipei Intersectoriale Locale este următoarea: 



115 

 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Mariana Oanţă - 

Şef Serviciu Prevenire a Separării Copilului de Familie- Coordonator; 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Anca Vasilescu 

Otrok - Şef Birou Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi; 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Ştefania Coraliuc - 

Şef Serviciu Violenţă asupra Copilului;  

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti - Niţu Steluţa - inspector; 

- Poliţia Sectorului 1 - Hamzu Nicolae - Comisar Şef de poliţie; 

- Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti - dr. Stanislav Doina - medic primar 

de medicină a muncii; 

- Inspectoratul Şcolar al Sectorului 1 - Ion Ştefan Gabriel - Director Liceul Teoretic Nicolae 

Iorga; 

- Organizaţia Salvaţi Copiii România - Gabriel Ungureanu.  

 

Art. II. După art. 1 se introduce art. 1
1
 care va avea următorul cuprins: 

 

”Art. 1
1
. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale 

Locale, conform Anexei nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Poliţia Sectorului 1 şi membrii Echipei Intersectoriale Locale 

de la nivelul sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    176 

Data:  30.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Local al Sectorului 1  
 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Resurse Umane cu nr. I/941/29.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

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

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României 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;  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 9/2017 privind 

unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea 

unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e), coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    177 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/


118 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilităţi 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 avizat cu nr M/743/29.03.2017 de către Direcția Juridică – Serviciul 

Legislație; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României 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; 

Având în vedere rapoartele Comisiei de validare încheiate în data de 30.06.2017; 

În temeiul art.45 alin.(3) şi alin.(5) teza a II-a, art. 81 alin. (2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii- de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui 

centru comunitar pentru persoanele cu dizabilităţi. 

 

Art. 2. Imobilul menţionat la art. 1 va avea următoarele caracteristici principale: imobilul să fie 

situat pe raza sectorului 1 Bucureşti, suprafaţa: minim 2500 mp-maxim 4500 mp şi construcţie regim 

de înălţime P+1, cu suprafaţa utilă locuibilă de 250-450 mp, în apropiere să existe căi de acces 

circulate de mijloace de transport în comun, situaţie juridică clarificată. 

 

Art. 3. Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piaţa liberă imobilul - teren + 

construcţii, menţionat la art. 1, în următoarea componenţă: 

 

 Marian Cristian Neagu consilier local; 

 Florian Mișu Crișu consilier local; 

 Virgil Mădălin Olteanu consilier local; 

 reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1. 

 

Art. 4. Se constituie Comisia de negociere şi de stabilire a preţului de achiziţie a imobilului 

prevăzut la art. 3, în următoarea componenţă: 

 

 Virgil Mădălin Olteanu consilier local; 

 Florian Mișu Crișu consilier local; 

 Ilinca Macarie consilier local; 

 reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1. 

 

Art. 5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va achiziţiona în 

nume propriu imobilul menţionat la art. 3 şi va amenja centrul comunitar pentru persoanele cu 

dizabilităţi, din fonduri publice provenite de la bugetul local al sectorului 1, alocate în acest scop în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.  

Art. 6. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului menţionat la 

art. 3 şi, dacă se impune, şi antecontractul de vânzare-cumpărare.  
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Art. 7. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de  30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    178 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind aprobarea efectuării demersurilor pentru aderarea Direcţia Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Federaţia Organizaţiilor care 

Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România (VOLUM) 

  

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Economic cu nr. 1612/30.06.2017 și de Direcția Juridică 

Serviciul Legislație cu nr. M/1457/30.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2), art. 85 alin. (2), lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a 

dministraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

     

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aprobă efectuarea demesurilor pentru aderarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea 

Voluntariatului în România (VOLUM).  
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Art. 2.  Se aprobă plata cotizaţiei anuale ce revine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în calitate de membru şi se autorizează efectuarea plăţilor din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al acestei instituţii.  

 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de  30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    179 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare 

a unor servicii publice 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă 

Electorală şi Direcţiei Utilităţi Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresele nr. 2937/02.02.2017 a Poliţiei Locale a Sectorului 1, nr. 3472/13.02.2017 a 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi nr. 49/15.03.2017, precum şi Raportul Comisiei de 

inventariere a spaţiilor din imobilul situat în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13, 

Ţinând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 şi 875 din Codul Civil, 

precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, 

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), coroborate cu  art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art. 1. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită  a spaţiului identificat potrivit Anexei nr. 1, situat 

la parterul imobilului din Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13, pentru desfăşurarea 

activităţii de către Serviciul Intervenţii Rapide Poliţiei Locale a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

pentru o perioadă de cel mult trei ani.  

  

Art. 2. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

pentru o perioadă de cel mult trei ani, a spaţiului identificat potrivit Anexei nr. 2, situat la etajul 3 al 

imobilului din Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13, pentru desfăşurarea activităţii de 

către inspectorii pentru managementul instituţional, managementul resurselor umane, învăţământul 

primar  şi învăţământul preşcolar din Sectorul 1. 
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Art. 3. – (1) Predarea-primirea spaţiilor prevăzute la art. 1 şi art. 2 se face pe bază de protocol 

încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri. 

(2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componenţa nominală a comisiei de 

predare a spaţiilor şi, pe baza propunerilor acesteia, să semneze, pentru Consiliul Local al Sectorului 

1, protocoalele prevăzute la alin. (1). 

 

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

  

Art. 5. – (1) Primarul Sectorului 1, precum şi Direcţia Utilităţi Publice, Direcția Cadastru Fond 

Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcţia Juridică din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţii 

executive a administraţiei publice locale şi structurilor prevăzute la alin. (1), precum şi Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:   180 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

 124/2015 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural, 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu al Consiliului Local al Sectorului 

1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere normele cuprinse în Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile cuprinse în Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României  nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si 

completarile ulterioare, 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/2015 privind  stabilirea categoriilor 

de programe/proiecte în domeniile „cultural”, „educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia mediului”, „culte 

religioase” şi altele asemenea, precum şi aprobarea criteriilor privind acordarea finanţării acestora, în 

interes public local, la nivelul Sectorului 1; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. j) şi lit. k),  coroborate cu art. 115, 

alin. (1), lit (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea art.1 din Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 1 nr. 124/2015, care va avea următorul text:  

 

“Art. 1. În vederea implementării programelor/proiectelor finanţate în scopul realizarii unor 

obiective de interes public local, în domeniile „cultural”, “educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia 

mediului”, „culte religioase” se definesc următoarele categorii de cheltuieli eligibile, potrivit legii: 

 

a) Închirieri de echipamente şi spaţii necesare derulării proiectelor; 

b) Logistică şi transport; 

c) Servicii necesare care se justifică pentru activităţile proiectului 

d) Cheltuieli administrative 

e) Publicitate indoor şi outdoor şi online şi offline. – maxim 10% din bugetul proiectului; 

f) Cheltuieli cu personalul echipei de proiect 

g) Alte costuri: tot ceea ce nu se încadrează în categoriile mai sus menţionate, dar care se justifică 

pentru activităţile proiectului” 

 

 Art. II. Se aprobă modificarea şi completarea art. 4 din Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 1 nr. 124/2015,  care va avea urmatorul text:  

„Art. 4. Valoarea finanţării solicitate se va încadra între valoarea minimă de 9.000 lei şi 

valoarea maximă de 130.000 lei, pentru fiecare program/proiect în parte.  

Prin excepţie, festivalurile, cu o durata de desfăşurare de minim 3 zile, expoziţiile şi târgurile de 

artă vor putea beneficia de o valoare de finanţare maximă de 1.000.000 lei, doar cu aprobarea 

expresă a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti a fiecărui 

proiect/program în parte, doar la propunerea Comisiei de Evaluare.” 

 

Art. III. Se aprobă modificarea şi completarea art. 3, lit. c din Anexa 3 la HCL 124/2015, care va 

avea următorul text:  

 

“c) Valoarea finanţării solicitate/proiect depăşeşte valoarea maximă, pentru fiecare proiect în parte, 

astfel cum a fost prevăzută la art. 4 din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre”. 

 

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 124/2015 rămân 

neschimbate. 

 

Art. V. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte, Direcţia 

Management Economic şi Direcția Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:   181 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea implementării şi finanţării proiectului cultural 

„ Festivalul Balkanik” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural, 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu al Consiliului Local al Sectorului 

1 și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României  nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Hotărârile Consiliului Local nr. 124/28.07.2015 privind 

stabilirea categoriilor de programe/proiecte în domeniile „cultural”, „educaţie”, „social”, „sport”, 

„protecţia mediului”, „culte religioase” şi altele asemenea, precum şi aprobarea criteriilor privind 

acordarea finanţării acestora, în interes public local, la nivelul Sectorului 1, 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) art. 81, alin. (2), coroborate cu art. 115, alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului « Festivalul Balkanik » în perioada 8-9-10 

septembrie 2017 și finanțarea sa, în cuantum de 360 000 lei, conform anexei ataşate, care conține 

proiectul depus.   
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Art. 2. Finanţarea proiectului se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti.  

 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, Direcţia 

Management Economic şi Direcţia Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    182 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind constituirea unei comisii de identificare şi negociere în vederea 

achiziţionării unui imobil teren cu nr. cadastral 20669 situat în Sectorul 1 al  

Municipiului Bucureşti 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 30.06.2017; 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (5), teza a II-a, art. 81 alin. (2), lit. m)  şi art. 115, alin. (1), lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se constituie comisia de identificare şi negociere în vederea achiziţionării  unui imobil 

teren cu nr. cadastral 20669 situat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, având următoarea 

componenţă: 

- Cristian Laurențiu Bulfon - consilier local; 

- Dorina Luminița Bănișor   - consilier local; 

- Viorel Daniel Chirvasă     - consilier local; 

- Florea Iordan     - consilier local; 

- Gheorghiță Liviu Goncea - consilier local; 

- Mihail Teodor Purcărea     - consilier local; 

- Doamna Mădălina Veronica Haidemak - Director Direcţia Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu şi Evidenţă Electorală ; 

- Doamna Anca Gagu- Şef Serviciu Juridic - ADP Sector 1; 
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Art. 2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi persoanele menţionate la art. 1 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.:    183 

Data:  30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL LĂPUȘ NR. 73A (fost DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1206 / 201.06.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 126 / 19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 18365/1403/02.03.2017. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi de amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL LĂPUȘ NR. 73A (fost 

DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef 

nr. 126 / 19.06.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în 

anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Sectorului 1, 

Alexandru-Ştefan Deaconu  

 MIRONA-GIORGIANA MUREŞAN 

 

Nr.: 184 

Data: 30.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. GRIGORE GAFENCU NR. 24B (fost Str. Grigore Gafencu/Daniel Danielopolu/Virgil Madgearu nr.  

24B, 44A, si 40C, 20A) - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1205 / 21.06.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local 

al sectorului 1; 

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise: 

-       Avizul Arhitectului Șef nr. 127 / 19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

-       Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. Daniel Gh. Stanciu; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9581/29.07.2016. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

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

amenajare a teritoriului: 
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. GRIGORE GAFENCU NR. 24B 

(fost Str. Grigore Gafencu/Daniel Danielopolu/Virgil Madgearu nr. 24B, 44A, şi 40C, 20A) - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 127 / 19.06.2017, prezentat 

în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr.  1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Sectorului 1, 

Alexandru Ştefan Deaconu  

 MIRONA-GIORGIANA MUREŞAN 

 

Nr.: 185 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ÎNFRĂȚIRII NR. 50A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1203 / 21.06.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 125 / 19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12588/30.09.2016. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată;  

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

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

amenajare a teritoriului: 
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. ÎNFRĂȚIRII NR. 50A - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 125 / 19.06.2017, prezentat în anexa 

nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr.  1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Sectorului 1, 

Alexandru Ştefan Deaconu  

 MIRONA-GIORGIANA MUREŞAN 

 

Nr.: 186 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AV. POPIȘTEANU NR. 65 (FOST STR. AV. POPIȘTEANU NR.65 ȘI STR. SĂCELE NR.16 ȘI NR.18) 

 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1207 / 21.06.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 128 / 19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 14028/25.11.2016. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările  ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată;  

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

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

amenajare a teritoriului: 
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. AV. POPIȘTEANU NR.65 (FOST 

STR. AV. POPIȘTEANU NR. 65 ȘI STR. SĂCELE NR. 16 ȘI NR.18) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 128 / 19.06.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de 

Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezena hotărâre. 

Art. 5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Sectorului 1, 

Alexandru Ştefan Deaconu  

 MIRONA-GIORGIANA MUREŞAN 

 

Nr.: 187 

Data: 30.06.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

al Sectorului 1  
 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 226- SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1210/21.06.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

    Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 131/19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Studiu rețele insusit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.; 

         Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7095/22.05.2017 

 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările  ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

modificată şi completată;  

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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        Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. GHEORGHE IONESCU SISESTI 

NR. 226- SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 131/19.06.2017, 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr.  1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Sectorului 1, 

Alexandru Ştefan Deaconu  

 MIRONA-GIORGIANA MUREŞAN 

 

Nr.: 188 

Data: 30.06.2017 

 
 
 
 
 
 

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

al Sectorului 1  
 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

INTRAREA SOLZILOR NR. 14-16 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1204 / 21.06.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

-     Avizul Arhitectului Șef nr. 124 / 19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

-     Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de 

specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

              Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 1729/07.03.2016. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările  ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

      P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 

      Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism și de amenajare a teritoriului: 
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – INTRAREA SOLZILOR NR. 14-16 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 124 / 19.06.2017, prezentat 

în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr.  1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Sectorului 1, 

Alexandru Ştefan Deaconu  

 MIRONA-GIORGIANA MUREŞAN 

 

Nr.:  189 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. TELESCOPULUI NR. 28B - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1209 / 21.06.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 130 / 19.06.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2726/28.04.2017. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările  ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

      P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și 

nr. 224/15.12.2015. 
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      Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism și de amenajare a teritoriului: 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. TELESCOPULUI NR. 28B - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 130 / 19.06.2017, prezentat 

în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr.  1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretarul Sectorului 1, 

Alexandru Ştefan Deaconu  

 MIRONA-GIORGIANA MUREŞAN 

 

Nr.: 190 

Data: 30.06.2017 

 
 
 
 
 
 

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

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la  

parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 

214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din  

aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 

din suprafața construită la sol de 250,34 mp) 

 

Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului București precum și 

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

Ținând seama de prevederile art. 1777 și urm. din Codul civil,  aprobat prin Legea nr. 

287/2009, republicată, cu modificări și completări; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificări și completări; 

Având în vedere contractul de închiriere înregistrat sub nr. 14563/19.04.2012, încheiat între 

domnul Lungu Corneliu, în calitate de proprietar și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, în calitate de chiriaș înregistrat sub nr. 38624/02.08.2016; 

Dispoziția nr. 14198/02.08.2011 emisă de Primarul general al municipiului București; 

Decizia nr. 188/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în Dosarul nr. 

20889/1/2003; 

Încheierea nr. 8105 pronunțată în Dosarul nr. 8105/22.02.2012 emisă de Biroul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Sector 1; 

Oferta depusă de domnul Lungu Corneliu, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 1 sub nr. 

33116/28.06.2017; 

Luând în considerare și Raportul întocmit de Centrul de Zi Un pas împreună din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;  

În temeiul art. 45 alin. 3, art. 85 alin. 2 lit. n) şi art.115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă închirierea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la parterul imobilului din București, 

sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa 

nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, 

respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp), conform anexei parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prețul de închiriere este de 4150,47 lei /lună și se va achita din bugetul de venituri și 

cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. 

Art. 2 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 și, în lipsă, înlocuitorul de drept al acestuia, în vederea semnării 

contractului de închiriere care se va încheia pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 și domnul Lungu Corneliu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 191 

Data: 30.06.2017 

 

 
 
 
 
 

 
 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării Proiectului ”Extinderea  

conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” 

implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului București precum și 

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind 

aprobarea finanțării Proiectului ”Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și 

grădinițelor din sectorul 1” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificări și completări; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. e) şi art. 115, alin.(1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării Proiectului ”Extinderea conceptului de educație RODACIE 

în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2.(1) Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 192 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  
 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind înființarea Centrul Cultural Sector 1  

și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, 

statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al 

Direcţiei de Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1;  

Având în vedere avizul Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte – domeniul 

cultură, învăţământ şi sport, precum şi avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale – domeniul buget-finanţe, ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 373/24.11.2016 privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti în vederea înfiinţării Centrului Cultural al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile : Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

Având în vedere prevederile art. 81 alin. (2) lit. h) și j) raportate la art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), 

alin. (6) lit. a) pct. 4-6, coroborate cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1: Se înființează Centrul Cultural Sector 1, instituție publică de cultură, de interes local, cu 

personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local Sector 1, finanțat din alocații și subvenții de 

la bugetul local, din venituri proprii, precum și din donații și sponsorizări provenite de la persoane 

fizice și juridice.  

Art. 2: Se aprobă darea în folosinta cu titlu gratuit către Centrul Cultural Sector 1 a spațiilor 

prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 a HCL Sector 1 nr. 118 din 28.04.2017, situate la parterul, 

respectiv etajul 3 al imobilului din Municipiul București, Sectorul 1, Piata Amzei nr. 13. 

Art. 3: La data aplicării prezentei hotărâri, conform art. 9, se abrogă prevederile HCL Sector 1 

nr. 118 din 28.04.2017 
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Art. 4: Sediul Centrului Cultural Sector 1 este situat la parterul, respectiv etajul 3 al imobilului 

din Strada Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, București. 

Art. 5: Se aprobă Organigrama, cu un număr total de 9 posturi contractuale, Statul de Funcții și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Sector 1, conform anexelor 1, 2 şi 

3. 

Art. 6: Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 7: Obiectul de activitate al Centrului Cultural Sector 1 îl constituie organizarea și 

promovarea activităților: social-culturale, artistice, de tineret, educaționale non curriculare, sportive și 

religioase prin prestarea de servicii publice în calitate de organizator/coorganizator, partener sau 

instituție finanțatoare, în vederea implementării, derulării și dezvoltării de proiecte, evenimente și 

programe. Deasemenea dezvoltă relații internationale în conformitate cu obiectul sau de activitate și 

încheie parteneriate și cooperează cu instituții și organisme similare din țară și străinătate. 

Art. 8: (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Resurse Umane, Direcția Investiții, Direcția 

Management Economic, cât și celelalte direcții și servicii din aparatul de specialitate al Primarului, vor 

lua toate măsurile administrative, tehnice și organizatorice necesare ducerii la îndeplinire a 

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

hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliul Local al Primăriei Sector 1 din 

data de 30.06.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 Refuz contrasemnarea  

cf. art. 48 

din Legea 215/2001 

 

Nr.: 193 

Data: 30.06.2017 

 

 

 
 

 

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

al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Grădinița Mary Poppins 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la 

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

Luând în considerare prevederile art. 96, alin. (5)  din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere adresa GGrrăăddiinniițțeeii  MMaarryy  PPooppppiinnss, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 22488/16.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 30.06.2017; 

În temeiul art. 45, alin. (1)  şi alin. (5) teza a II-a, rt. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  Se numește doamna Raluca Condurachi (Enache) reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administrație la GGrrăăddiinniițțaa  MMaarryy  PPooppppiinnss, situată în str. Aron Cotruș nr. 

69E, sector 1, Bucureşti.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, GGrrăăddiinniițțaa  MMaarryy  PPooppppiinnss,, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 194 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Grădinița Ge Ce Pic (Englishkinder) 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la 

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

Luând în considerare prevederile art. 96, alin. (5)  din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere adresa FFuunnddaațțiieeii  GGee  CCee  PPiicc  ((EEnngglliisshhkkiinnddeerr))  ––  GGrrăăddiinniițțaa  GGee  CCee  PPiicc  

((EEnngglliisshhkkiinnddeerr)), înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 22084/14.06.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 30.06.2017; 

În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (5) teza a II-a şi art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se numește domnul Alexandru Ștefan Deaconu reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administrație la GGrrăăddiinniițțaa  GGee  CCee  PPiicc  ((EEnngglliisshhkkiinnddeerr)), situată în str. 

Docenților nr. 3, sector 1, Bucureşti.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art. 1, GGrrăăddiinniițțaa  GGee  CCee  PPiicc  

((EEnngglliisshhkkiinnddeerr)),, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 195 

Data: 30.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru 

 trecerea din domeniul public al Municipiului București  în domeniul privat al Municipiului București a 

 clădirii C25 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”  în vederea  

casării și demolării  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 avizat  

Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

Portivit dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228/29.11.2016 pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Desființare Secție 

Medicală II” din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”; 

Luând în considerare Raportul de experitză tehnică Secția „Medicală II” din cadrul Spitalului 

Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, precum și Procesul Verbal de Control privind 

urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții la 

data de 21.09.2016; 

Ținând seama de adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” 

înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 cu nr. 17023/02.11.2016, precum și adresa Primăriei 

Municipiului București – Direcția Patrimoniu nr. 2484/01.03.2017, înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. – 

Sector 1 cu nr. 6762/06.06.2017;  

În temeiul  art. 45, alin.(1), art. 80, art. 81, alin.(1) şi art.115, alin. (1), lit. ”b”, art. 119 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru 

trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a 

corpului de clădire C25 reprezentând Secția “Medicală II” din cadrul Spitalului Clinic de Urgență 

pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, situat în B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, 

București, în vederea casării și demolării.  

Art. 2. Clădirea prevăzuă la art. 1 se identifică potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului Consiliului General al Municipiului 

București de către Secretaratul Consiliului Local al Sectorului 1.  

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 196 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea implementării Proiectului educaţional şi social „Pachet alimentar pentru 

elevii din ciclul primar- clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1” 

 

Văzând Expunerea de motive a grupului de consilieri PSD privind aprobarea implementării 

Proiectului educaţional şi social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar- clasele 0-IV 

din unitățile de învățământ din Sectorul 1” , adresat segmentului de elevi înscriși în școlile 

gimnaziale care dispun de semiinternat şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcția Juridică  

 

Luând în considerare raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale, raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte și raportul Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 

Având în vedere dispoziţiile: 

a) Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

c) Ordinului nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile 

sociale; 

d) OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

e) Procedura ISMB privind organizarea gradiniţei de vacanţă în unităţile de învăţământ 

preşcolar de pe raza Municipiului Bucureşti, 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

 

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art 81 alin. (2) lit. j), precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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Art. 1. Se aprobă implementarea  Proiectului educaţional şi social „Pachet alimentar 

pentru elevii din ciclul primar- clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”, adresat 

segmentului de elevi înscriși în școlile gimnaziale care dispun de semiinternat, conform Anexei nr.1,  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul sectorului 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea  prezentei hotărâri se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice- Sectorul 1. 

(3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 197 

Data: 30.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

 

 

 

 

ERATA nr. 1 din 21.07.2017 la 

 

HOTĂRÂREA nr. 183 din 30.06.2017 privind constituirea unei comisii de identificare și 

negociere în vederea achiziționării unui imobil teren cu nr. cadastral 20669 situat în Sectorul  

1 al Municipiului București 

 

Având în vedere sesizarea din oficiu privind eroarea materială intervenită la Hotărârea nr. 183 

din 30.06.2017 privind constituirea unei comisii de identificare și negociere în vederea 

achiziționării unui imobil teren cu nr. cadastral 20669 situat în Sectorul 1 al Municipiului 

București, în sensul că s-a strecurat o greșeală la art. 1, unde din eroare s-a menționat ”Doamna 

Anca Gagu – Șef Serviciu Juridic – ADP Sector 1” în loc de ”Doamna Anca Maria Gagu – Director 

Resurse Umane-Juridic – ADP Sector 1”. 

Se modifică Art. 1 la Hotărârea nr. 183 din 30.06.2017, în sensul că se va trece de ”Doamna 

Anca Maria Gagu – Director Resurse Umane-Juridic – ADP Sector 1” 

 

DIRECTOR GENERAL 

Alin VIERU 

 

 

ȘEF SERVICIU JURIDIC 

Liana Ruxandra BECHERESCU 

 

 

BIROUL RESURSE UMANE-SECREATRIAT 

Rodica ILIESCU 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.  

191/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul  

autorităţilor administraţiei publice ale Sectorului 2 pentru acţiuni de protocol  

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 191/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la 

nivelul autorităţilor administraţiei publice ale Sectorului 2 pentru acţiuni de protocol; 

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 51942/04.07.2017 al Direcţiei Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 

temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenă Electorală. 

 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

- Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I Se înlocuieşte anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 191/21.11.2016 privind 

stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităţilor administraţiei publice ale Sectorului 

2 pentru acţiuni de protocol cu anexa ce conţine 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 106 

Data: 20.07.2017 

 

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

Sector 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 164/2016 privind  

constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind  

oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia  

Bucureştilor şi alte instituţii de cult 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr. 164/2016 privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind 

oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte 

instituţii de cult; 

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 55898/14.07.2017 prezentat de Direcţia Administraţie Publică şi 

Evidenţă Electorală 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; 

 Adresa nr. 56365/13.07.2017 transmisă Direcţiei Administraţie Publică şi Evidenţă 

Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 

temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

- art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea 

Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

261/2005,cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

http://www.ps2.ro/
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- Hotărârea Guvernului nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional ”Lăcaşurile de 

cult - centre spirituale ale comunităţii”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 164/2016 privind constituirea la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu 

Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 198/2016. 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I Se prorogă termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

164/2016 până la data de 31 iulie 2017. 

 

Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 164/2016 privind 

constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii 

unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult, rămân 

aplicabile. 

    (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 198/2016 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 164/2016 privind constituirea la nivelul Consiliului 

Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult îşi încetează aplicabilitatea. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 107 

Data: 20.07.2017 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 

pentru aprobarea Protocolului – cadru privind încheierea unui parteneriat cu 

Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului – cadru privind 

încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult; 

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 56363/14.07.2017 prezentat de Direcţia Servicii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Raportul nr. 56287/14.07.2017 întocmit de către Comisia de analiză privind oportunitatea 

încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Ahiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult, 

înfiinţată prin H.C.L.Sector 2 nr. 164/2016;  

 Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie, Avizul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi 

Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 

temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 1 alin. (2) şi (3) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea 

Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/


165 

 

- Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional 

”Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii”. 

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă „Protocolul – cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, 

Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult” privind încheierea unui parteneriat între Consiliul 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe de o parte şi Patriarhia Română, Arhiepiscopia 

Bucureştilor şi Protoieria Sector II Capitală pe de altă parte, conform anexei ce conţine 7 pagini şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2  Se mandatează Primarul Sectorului 2 să semneze în numele Consiliului Local al 

Sectorului 2 „Protocolul” menţionat la art. 1 şi documentele necesare pentru punerea în aplicare a 

acestuia. 

 

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2010 pentru aprobarea 

Protocolului privind parteneriatul între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 108 

Data: 20.07.2017 

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

Sector 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014 

 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru  

comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al  

Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a  

„avizului de amplasare”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi  

H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului 

urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de 

amplasare”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 

109/2014; 

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 55840/13.07.2017 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet secretar sub nr. 2317/19.07.2017; 

 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. 

 Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 

 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/2013 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de 

amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul 

public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a 

„avizului de amplasare”, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor 

ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 68/2015. 

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014 se modifică şi se 

completează, având următorul conţinut: 

“Art. 1 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 174 

locaţii pentru comercializarea florilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, conform anexei ce conţine un număr de 4 pagini şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.” 

 

Art. II Se înlocuieşte formularul tip Aviz de amplasare şi condiţiile de eliberare menţionate în 

anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 109/2014, conform anexei nr. 2 ce conţine un 

număr de 5 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 109 

Data: 20.07.2017 

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

Sector 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 12 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 București 
 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Delea Veche nr. 29 

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 administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

str. Delea Veche nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 44641/16.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44644/16.06.2017  întocmit pentru 

documentaţia de urbanism - PUD din Strada Delea Veche nr. 29, Sector 2, semnat 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 Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Şef nr. 22 CA 2/7 din 13.03.2017, 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; 

- 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. 

- Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a atribuţiilor 

specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 32 şi 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi 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; 

http://www.ps2.ro/
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- 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; 

 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 – – Strada Delea Veche nr. 29, Sector 2  – 

Imobil de locuinţe colective – P+3E+4Er, în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2, părţi componente 

ale documentaţiei de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

Art. 3 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

Art. 5 Anexele nr. 1 şi 2 conţin 3 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

Nr.: 110 

Data: 20.07.2017 

 

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

Sector 2  

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de Asociere 

pentru construcţia şi administrarea patrimoniului 

Pieţei - Complex Comercial agroalimentar Mihai Bravu din Bucureşti, Şos. Mihai Bravu  

nr. 212-214, Sector 2 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la 

Contractul de Asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului Pieţei – Complex Comercial 

Agroalimentar Mihai Bravu din Şos. Mihai Bravu nr. 212-214, Sector 2; 

Analizând: 

-Raportul de specialitate nr. 57088/17.07.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

-Raportul de specialitate nr. 58345/20.07.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

-Procesul verbal încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. FUTURE STAR EXIM 

SRL înregistrat la Administraţia Pieţelor Sector 2 cu nr. 934/17.07.2017; 

-Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti. 

-Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a atribuţiilor 

specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

http://www.ps2.ro/
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-Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 nr. 67/2002 privind însuşirea rapoartelor de evaluare 

şi aprobarea contractelor de asociere pentru construcţia/reconstrucţia, modernizarea şi administrarea 

unor pieţe aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti;  

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2003 s-a aprobat Contractul de Asociere pentru 

construcţia şi administrarea patrimoniului Pieţei Mihai Bravu, Şos. Mihai Bravu nr. 212-214, Sector 2. 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 82/13.08.2012  privind aprobarea unui Act adiţional la 

Contractul de asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului pieţei Mihai Bravu, şos. Mihai 

Bravu nr. 212 - 214, Sector 2, Bucureşti 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 58/29.05.2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 

la Contractul de Asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului Pieţei – Complex 

Comercial Agroalimentar Mihai Bravu din Şos. Mihai Bravu nr. 212-214, Sector 2. 

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 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 Se aprobă Actul adiţional nr. 3 la Contractul de Asociere - pentru construcţia şi 

administrarea patrimoniului Pieţei - Complex Comercial agroalimentar  Mihai Bravu din Bucureşti, 

Şos. Mihai Bravu nr. 212-214, Sector 2, conform anexei ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se deleagă Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, să semneze în numele Consiliului Local 

Sector 2, Actul adiţional la Contractul de Asociere - pentru construcţia şi administrarea patrimoniului 

Pietei- Complex Comercial agroalimentar  Mihai Bravu din Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 212-214, 

Sector 2 

 

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 111 

Data: 20.07.2017 

 

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

Sector 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în  cadrul aparatului de  

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor 

publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în  cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2; 

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 56504/17.07.2017 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane şi de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, 

întocmit în baza fundamentării şi documentaţiei transmise de către serviciile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2, precum şi a proceselor-verbale încheiate în urma consultării cu 

organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după ca, cu reprezentanţii salariaţilor din 

data de 13.07.2017 înregistrate cu nr. 55795/13.07.2017, 55796/13.07.2017, 55798/13.07.2017, 

55799/13.07.2017, 55800/13.07.2017, 55801/13.07.2017, 55802/13.07.2017 şi 55803/13.07.2017; 

 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; 

 Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub numărul 2317/19.07.2017; 

 Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1429/12.07.2017 privind constituirea Comisiei pentru 

consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative şi a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi ai 

salariaţilor de la nivelul Consiliului Local Sector 2; 

 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; 

 Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2001 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice 

şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2, Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, Poliţiei Locale Sector 2, Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, Centrului Cultural 

“Mihai Eminescu”, Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform 

anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice şi 

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei Venituri Buget 

Local Sector 2, conform anexelor 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 (1) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 se stabilesc prin Dispoziţiei a Primarului Sectorului 2, în baza art. 1, alin. (1). 

(2) Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Local Sector 2 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2, în baza art. 1, alin. (1) și (2). 

(3) Drepturile salariale ale personalului din cadrul serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2 se stabilesc prin decizie/dispoziţie a conducătorilor acestora, în baza art. 1, 

alin. (1) şi (2). 

 

Art.3 (1) În cazul modificării salariului de bază minim pe ţară garantat în plată, salariile de bază 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 se stabilesc prin 

dispoziţie a Primarului Sectorului 2, în baza art. 1, alin. (1). 

(2) În cazul modificării salariului de bază minim pe ţară garantat în plată, salariile de bază 

ale conducătorilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2 se stabilesc prin 

Dispoziţie a Primarului Sectorului 2, în baza art. 1, alin. (1) și (2). 

(3) În cazul modificării salariului de bază minim pe ţară garantat în plată, salariile de bază 

ale personalului din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2 se stabilesc 

prin decizie/dispoziţie a conducătorilor acestora, în baza art. 1, alin. (1) şi (2). 
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Art. 4 Se aprobă lista serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2 pentru care 

se aplică prezenta hotărâre conform Anexei 5 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din 

aceasta. 

 

Art. 5 Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale: Administraţiei Domeniului Public 

Sector 2, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Poliţia Locală Sector 

2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Centrul Cultural Mihai 

Eminescu, se modifică corespunzător art. 4 din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6 În aplicarea art.5 din prezenta hotărâre se modifică: art. 1 din Anexa nr. 3 la HCL Sector 

2 nr. 74/30.06.2017, art. 1 din Anexa nr. 3 la HCL Sector 2 nr. 71/25.05.2016, art. 1, alin. (1) din HCL 

Sector 2 nr. 189/21.11.2016, art. 1 din Anexa nr. 3 la HCL Sector 2 nr. 87/29.07.2013, art. 1 din 

Anexa nr. 3 la HCL Sector 2 nr. 86/29.07.2013. 

 

Art. 7 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 8 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 9 (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”. 

(2) Anexele se comunică instituţiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 112 

Data: 20.07.2017 

 

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

Sector 2  

 
 
 
 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 30 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 

 

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 denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care 

va 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. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018; 

Analizând: 

 Nota de fundamentare nr. 33297/18.05.2017 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 Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 39409/06.06.2017 întocmit de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 5498/18.01.2017 înaintate de 

Grădiniţa cu program normal şi program prelungit “Zuppy”, prin intermediul persoanei juridice 

iniţiatoare Asociaţia Kalimera; 

 Avizul nr. 07/06.07.2017 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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- Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/13.12.2011 

privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional 

de învăţământ preuniversitar, modificat si completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/17.02.2012; 

 Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/ 31.07.2008 pentru 

aprobarea Regulamentului de Funcţionare a Comisiei de Atribuire de denumiri judeţene, respectiv a 

Municipiului Bucureşti; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5844/28.11.2016 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Kalimera” din municipiul Bucureşti pentru 

unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit 

„Zuppy” din municipiul Bucureşti. 

 

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 denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu 

program normal şi program prelungit “Zuppy”, cu sediul în Bucureşti, Str. Oteşani, nr. 69, sector 2, 

conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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 integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 



180 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 113 

Data: 20.07.2017 

 

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

Local Sector 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de parteneriat  

public - privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect 

 “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piata Aghireş“ 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul 

de parteneriat public - privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – Zona Piata Aghireş“; 

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 56458/17.07.2017 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 57248/18.07.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 56854/18.07.2017 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Procesul verbal încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C PALL D’OR CON SA 

înregistrat la Administraţia Pieţelor Sector 2 cu nr. 536/09.05.2017; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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- Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucuresti; 

- Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/17.10.2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public - privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii 

de afaceri - Zona Piaţa Aghireş", astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 50/2007; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/28.06.2013 pentru aprobarea unui Act adiţional la 

Contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect „Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – Piaţa Aghireş“; 

- Hotarârea Consiliului Local Sector 2 nr. 41/30.04.2014 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 

la Contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – Piata Aghireş; 

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 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 Se aprobă Actul adiţional nr. 3 la Contractul de parteneriat public - privat pentru 

concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa Aghireş“, 

conform anexei ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se mandatează Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, să semneze în numele Consiliului Local 

Sector 2, Actul adiţional la Contractul de parteneriat public - privat pentru concesiunea de lucrări 

având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa Aghireş“. 

 

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Pieţelor Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 114 

Data: 20.07.2017 

 

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

Local Sector 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de asociere pentru construcţia şi  

administrarea patrimoniului ,,Complexului agroalimentar Maica Domnului” 

din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2 Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul 

de asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului ,,Complexului agroalimentar Maica 

Domnului” din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2 Bucureşti; 

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 56459/17.07.2017 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 57202/17.07.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 56935/18.07.2017 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Procesul verbal încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi Societatea DOMINO 

ROMINVEST SRL înregistrat la Administraţia Pieţelor Sector 2 cu nr. 928/14.07.2017; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

- Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a 

atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv 

Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2004 privind aprobarea Contractului de asociere 

pentru construcţia Complexului agroalimentar din str. Maica Domnului nr. 61, Sectorul 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 83/2012 privind aprobarea unui Act adiţional la 

Contractul de asociere pentru construcţia ,,Complexului agroalimentar Maica Domnului” din str. Maica 

Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti. 

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 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 Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Contractul de asociere pentru construcţia şi 

administrarea patrimoniului ,,Complexului agroalimentar Maica Domnului” din strada Maica Domnului 

nr. 61, Sector 2, Bucureşti, conform anexei ce conţine 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 115 

Data: 20.07.2017 

 

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

Local Sector 2  

 
 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 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 București 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local  

Sector 2 nr. 88/2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea  

Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public  

Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre  privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr.88/2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului 

local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public sector 2, în vederea realizării unui 

drum de acces. 

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr.56460/17.07.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2009 privind 

transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces; 

- Raportul de specialitate nr.56817/18.07.2017 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu privind situaţia juridică a terenului aferent Pieţei Dobroeşti; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

- Dispoziţia nr. 1437/13.07.2017 privind delegarea pentru perioada 17-28.07.2017 a atribuţiilor 

specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală. 

Având în vedere reglemăntările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone 

publice cu modificările și completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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- HCGMB nr. 239/2001, privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele 

agroalimentare din Municipiul București; 

-  HCLS2 nr. 133/2005 privind reglementarea situaţiei juridice a unor pieţe agroalimentare de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

-  HCLS2 nr. 8 /2006; modificată şi completată prin HCLS2 nr. 50/2006; modificată şi 

completată prin HCLS2 nr.34/2009  privind transmiterea unui teren din administrarea Administraţiei 

Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului ”Adăpost  Social de Urgenţă pentru Persoanele 

Adulte”; 

-  HCLS2 nr. 153/18.11.2009  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

119/2006  privind transmiterea din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea 

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 a terenului situat în Bucureşti, str. Ion Vlad nr. 3 - 5, Sector 2; 

-   HCLS2 nr. 88/01.07.2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului 

Local Sector 2 în administrarea Administraţiei  Domeniului Public Sector 2, în vederea realizării unui 

drum de acces; 

 

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I. Se modifică şi se completează art. 1 alin. (1) al HCLS2 nr. 88/01.07.2009 privind 

transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces, având următorul conţinut: 

Art. 1. "Se aprobă transmiterea terenului în suprafaţă de 674 m.p din administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Adminstraţiei Domeniului Public Sector 2." 

 

Art. II. Anexa 1 la HCLS 2 nr. 88/2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea 

Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, în vederea 

realizării unui drum de acces, se modifică şi se completează potrivit prevederilor art.1 din prezenta 

hotărâre.  

 

Art. III. Celelalte prevederi ale HCLS2 nr. 88/2009 privind transmiterea unor terenuri din 

administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, în 

vederea realizării unui drum de acces, rămân aplicabile. 
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 Art. IV. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor 

Sector 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Art. V. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Nr.: 116 

Data: 20.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.07.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local 

Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016 

 

 Având în vedere H.C.L.S. 5 nr. 82/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier al domnului Franovici Bogdan şi de Raportul de Specialitate al Serviciului Evidenţă Acte 

Administrative; 

 Ţinând cont de propunerea doamnei consilier Coroblea Cristina precum şi rezultatul votului 

consemnat în Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.07.2017; 

 Luând în considerare H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare 

din cadrul Consiliului Local Sector 5; 

 În temeiul art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, ale art. 31 alin. (2) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, precum şi ale art. 4 din Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002 , 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 - Începând cu data prezentei, se modifică componenţa Comisiei de Validare a Consiliului 

Local Sector 5, în sensul înlocuirii dlui Franovici Bogdan cu dl Geamăna Dragoş. 

 Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 1/24.06.2016 rămân neschimbate. 

 Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi persoana nominalizată 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 85/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

al domnului Valeriu Nicolae Şuhan 

 

 Având în vedere demisia domnului Valeriu Nicolae Şuhan, înregistrată la Primăria Sectorului 5 

sub nr. 35033/20.07.2017; 

 

 Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul  şi Secretarul Sectorului 5; 

 

 În temeiul art. 9 alin . (2) lit. "a" şi art. 12 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al domnului Valeriu Nicolae Şuhan şi se declară vacant locul acestuia. 

 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Sedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 86/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu 

 

 Ţinând cont de Adresa Uniunii Salvaţi România din data de 22.06.2017 înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 29054/22.06.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al 

domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu ; 

 Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de validare şi Jurământul domnului Pîrtoacă 

Bogdan Sergiu; 

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

coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali reactualizată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu, 

supleant pe listele electorale ale Uniunii Salvaţi Bucureştiul. 

 Art. 2. - Domnul Pîrtoacă Bogdan Sergiu înlocuieşte pe doamna Crudu Claudia Elena în 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 5 nr. 07/06.07.2016. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Sedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 87/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind validarea mandatului de consilier al domnului Şerbănel Mihail Udescu 

 

 Ţinând cont de Adresa Uniunii Salvaţi România din data de 13.07.2017 înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 34615/18.07.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al 

domnului Şerbănel Mihail Udescu ; 

 Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de Validare şi Jurământul domnului Şerbănel 

Mihail Udescu; 

 In baza art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali reactualizată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.- Se validează mandatul de consilier local al domnului Şerbănel Mihail Udescu supleant 

pe listele electorale ale Uniunii Salvaţi Bucureştiul. 

 Art. 2.- Domnul Şerbănel Mihail Udescu înlocuieşte pe domnul Franovici Bogdan în Comisiile 

de specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

07/06.07.2016. 

 Art. 3.- Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 88/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpuşă Valentin 

 

 Ţinând cont de Adresa Partidului Social Democrat nr. 294/20.07.2017 înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 35191/20.07.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al 

domnului Păpuşă Valentin ; 

 Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de Validare şi Jurământul domnului Păpuşă 

Valentin; 

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

coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, reactualizată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se validează mandatul de consilier local al domnului Papuşă Valentin supleant pe 

listele electorale ale Partidului Social Democrat. 

 Art. 2. - Domnul Păpuşă Valentin înlocuieşte pe domnul Valeriu Nicolae Şuhan în Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

07/06.07.2016. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 89/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta 

Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociaţia Academică Ion Barbu 

 

Având în vedere: 

-  Raportul Direcţiei Invăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile înregistrat sub nr. 

31534/04.07.2017. 

-  Adresa nr. 1588/21.06.2017 emisă de Liceul Teoretic Ion Barbu şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 30683/29.06.2017. 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, 

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil; 

 În temeiul art. 45 alin. 3, al art. 81, alin. 2, lit. f şi al art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu de 30 mp, având în prezent destinaţia 

birou, situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu, Asociaţiei Academice Ion Barbu, pe o perioadă de 

1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Liceului Teoretic Ion Barbu, să semneze contractul de comodat cu 

Asociaţia menţionată la art. 1. 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, prin Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, 

Sport şi Relaţii cu Minorităţile, precum şi Directorul Liceului Teoretic Ion Barbu vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 90/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr. 1098/28.06.2016, încheiat între 

Şcoala Gimnazială nr. 131 şi Asociaţia "Down Darius şi prietenii" Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, Cultură, 

Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, înregistrat sub nr . 31131/03.07.2017. 

- Adresa nr . 714/24. 05.20 17 emisă de Şcoala Gimnazială nr. 131 şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 23824/24.05.2017; 

- H.C.G.M.B. nr . 15112001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

- HCLS 5 nr . 17/25 .03.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Şcoala          

Gimnazială nr. 131 şi Asociaţia "Down Darius şi prietenii ". 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, 

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public şi Patrimoniului, Fond Funciar. 

 Ţinând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

213/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

 In temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin. 2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă prelungirea acordului de parteneriat nr . 1098/28.06.2016, încheiat între Şcoala 

Gimnazială nr. 131 şi Asociaţia "Down Darius şi prietenii" Bucureşti, cu un an. 

ART. 2. Se mandatează directorul Şcolii Gimnaziale nr. 131 să semneze actul adiţional la acordul de 

parteneriat menţionat la art. 1. 

ART. 3. Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, prin Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi 

Relaţii cu Minorităţile precum şi directorul Şcolii Gimnaziale nr. 131 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 91/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 20 la acordul de parteneriat nr. 

32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5 

 

Având în vedere: 

 - Raportul Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, Cultură, 

Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile înregistrat sub nr. 32265/06.07.2017; 

 - acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001;  

         - adresa nr. 1545/30.06.2017, emisă de S.C. Electromagnetica S.A. şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 31448/04.07.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport şi al Comisiei Buget , finanţe, 

taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; 

 Ţinând cont de prevederile Legii 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 In temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 20 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, 

încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

ART. 2. Se mandatează Doamna Maria Berdilă - Director al Grădiniţei Electromagnetica să semneze 

actul adiţional menţionat la art. 1. 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, prin Direcţia Invăţământ, Cultură, Culte, 

Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi Directorul Grădiniţei  Electromagnetica vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 92/28.07.2017 

 

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

Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind sprijinirea Clubului Sportiv TAl SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de 

performanţă afiliat acestuia la activităţi de cantonament şi stagii de pregătire tehnică 

 

Având în vedere: 

-    Raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală – Direcţia Învăţământ, 

Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de 

Investiţii - Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 

sub nr. 32137/06.07.2017; 

-   Adresele Clubului Sportiv TAl SHIN DO GYM nr. 0011 /30.05.2017 , 0012/05.07.2017 şi 

0013/17.07.2017, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26627/08.06.2017, 

31987/05.07.2017 şi 35900/26.07.2017; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport. 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. j ) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă sprijinirea Clubului Sportiv TAl SHIN DO GYM în vederea participării lotului de 

perfomanţă afiliat acestuia la activităţi de cantonament şi stagii de pregătire tehnică, conform 

Acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre, 

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat va fi susţinută din bugetul 

local al Sectorului 5, Cap. Cultură. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, Cultură, Cult, 

Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi Direcţia Generală Economică şi de Investiţii - Direcţia Buget şi 

Urmărire Execuţie Bugetară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 93/28.07.2017 

 

 

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

Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea susţinerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării 

reprezentanţilor acestuia (2 elevi şi 2 profesori) 

la Competiţia Internaţională Youth Science Meeting 2017 

 

Având în vedere : 

-  raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Invăţământ, 

Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii, 

înregistrat sub nr. 31578/04.07.2017; 

-   adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

26734/08.06.2017; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j şi k din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă sprijinirea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării 

reprezentanţilor acestuia (2 elevi şi 2 profesori ) la Competiţia lnternaţională Youth Science Meeting 

2017, conform Acordului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre, 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Învăţământ, a organizării proiectului 

educaţional menţionat la art. 1, de către Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în valoare de cel mult 

2.500 de euro. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative, 

Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală - Direcţia Invăţământ, Cultură Culte, Sport si Relaţii 

cu Minorităţile , Direcţia Generală Economică şi de Investiţii şi directorul Liceului Teoretic Dimitrie 

Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 94/28.07.2017 

 

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

Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învaţă limba spaniolă, 

în parteneriat cu lnstituto Cervantes din Bucureşti, în anul şcolar 2017 - 2018 

 

Având în vedere: 

-   Raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală – Direcţia Învăţământ, 

Culturii, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii 

- Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

31579/04.07.2017; 

-   Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport. 

-   Adresa Instituto Cervantes, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr . 23576/23.05.2017; 

In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Copiii din Sectorul 5 învaţă limba spaniolă, conform 

contractului de prestări servicii dintre Primăria Sectorului 5 şi Instituto Cervantes, prevăzut în Anexă, 

parte integrantă a prezentei hotărâri . 

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Contractul de prestări servicii, va fi susţinută din 

bugetul local al Sectorului 5, Capitolul Cultură. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, Cultură, 

Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, Direcţia Generală Economică şi de Investiţii - Direcţia Buget şi 

Urmărire Execuţie Bugetară şi directorii unităţilor de învăţământ beneficiare vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 95/28.07.2017 

 

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

Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 

(Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului şi alte unităţi de cult din 

sectorul 5), în anul 2017 

 

 Având în vedere: 

- raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia generală Economică şi de lnvestiţii şi 

Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. 34.201/17.07.2017; 

      -   raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte Activităţi Economice,  

precum şi al comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale: 

     -   adresa nr.  21.395/09.05.2017, emisă de Patriarhia Română: 

     -   adresa nr. 32.696/07.07.2017 , emisă de Parohia Vovidenia; 

     -   adresa nr. 6.796/17.02.2017, emisă de Parohia Tuturor Sfinţilor Români; 

     -   adresa nr. 26.944/12 .06.2017, emisă de Parohia Sfântul IIie Ghencea; 

     -   adresa nr. 30.540/28. 06.2017, emisă de Parohia Acoperământul Maicii Domnului (Teiuş); 

- adresa nr. 7.827/23.02.2017, emisă de Parohia Sfânta Treime Ghencea; 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În baza art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publica Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în anul 2017 pentru unităţi de cult din sectorul 5, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Sumele menţionate în Anexă vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 

- Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult. 

 

Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 , cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Direcţia Generală Economică 

şi de lnvestiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 96/28.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Consiliul Local al Sectorului 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucurestl de împuternicire expresă a Consiliului 

Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti cu persoane 

juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea 

constituirii Grupului de Acţiune Locală "lmpreună dezvoltăm sectorul 5" 

 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 35141/20.07.2017 a Primarului Sectorului 5 şi 

Raportul de specialitate nr. 35140/20.07.2017 al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală;  

 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Protecţie socială, sănătate şi societate civilă; 

 

 Ţinând cont de prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti cu 

persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociaIi în 

vederea constituirii Grupului de Acţiune Locală "lmpreună dezvoltam sectorul5". 

 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri . 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 97/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru completarea HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea  

şi prelungirea Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi prestarea serviciilor  

de piaţă pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, modificată şi completată prin  HCLS5  

nr. 34/30.03.2017 

 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Administraţie publică 

Locală - Biroul Autorizare Activităţi Comerciale nr. 34822/19.07.2017; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice şi raportul comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu 

Patronatul şi Sindicatele; 

 În conformitate cu prevederile : 

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată; 

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite; 

Legii nr. 215/200 Ia administraţiei publice locale; 

Legii nr. 359 /2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor 

juridice, înregistrarea fiscală acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal ; 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.120 /2010 privind aprobarea Normelor de 

salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti ; 

Hotărării Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiului Bucureşti , începând cu anul 2016; 

In temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. ''r'' din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se completează Anexa 1 art. 5  lit. c din HCL nr. 88/2016 modificată şi completată prin HCL S5 

nr. 34/2017 şi va avea următorul conţinut: "Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului, însoţit de dovada calităţii de administrator, în copie certificată cu originalul. 
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Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL S5 nr. 88/2016, modificată şi completată prin HCL S5 nr. 34/2017 

rămân neschimbate. 

Art. 3. Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 98/28.07.2017 

  



208 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

pentru completarea HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea 

şi vizarea anuală a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 

561-Restaurante şi 563- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, modificată şi completată prin HCLS5 nr. 36/30.03.2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Administraţie publică 

Locală - Biroul Autorizare Activităţi Comerciale nr. 34823/19.07.2017; 

 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activăţi: economice şi raportul Comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu 

Patronatul şi Sindicatele; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată; 

         - Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ   

sau prestări de servicii ilicite; 

 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

          - Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi 

persoanelor juridice, înregistrarea fiscală acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 

persoanelor juridice; 

 - Legii nr. 227/20 I5 privind Codul fiscal; 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

           - Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie 

publică neincluse în structurile de primire turistice; 

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

Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti; 

           - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea   

impozitelor şi taxelor locale în Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2016; 

           - Hotărârea Guvernului nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe plată şi de 

exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

 

 In temeiul art. 45 alin ( 1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. "r" din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se completează titlul HCLS5 nr. 89/20 16 privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea şi vizarea anuala a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante şi 563- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor pe 

raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, modificată şi completată prin HCLS5 nr. 36/30.03.20 17 şi 

va avea următorul conţinut " Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi 

vizarea anuală a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561-
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Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 

recreative şi distractive, pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Art. 2. După art. 2, se introduce un nou articol, art.2
1
, cu următorul cuprins: "Se aprobă 

Regulamentul pentru emiterea/prelungirea a "Autorizaţiei de funcţionare pentru activităţile prevăzute 

în codul CAEN 932- Activităţi recreative şi distractive pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti", 

conform Anexei nr. 1 , parte integrantă a prezentei hotărâri , care va deveni anexa nr. 6 a HCL S5 nr. 

89/20 16; 

 

 Art. 3. După art. 3, se introduce un nou articol, art.3
1
, cu următorul cuprins:" Se aprobă 

formularul tip "Cerere pentru emiterea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în 

grupele CAEN 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti", conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, care va deveni anexa nr. 7 a 

HCL S 5 nr. 89/2016 ; 

 

 Art. 4. După art. 4, se introduce un nou articol art. 4
1
 , cu următorul cuprins: "Se aprobă 

modelul "Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 932 Alte activităţi 

recreative şi distractive, pe raza sectorului 5 al Municipiului Bucureşti", conform Anexei nr. 3, parte 

integrantă a prezentei hotărâri, care va deveni anexa nr. 8 a HC L S5 nr. 89/2016; 

 

 Art. 5. Se completează Anexa 1 art. 5 lit. c din HCL nr. 89/2016 modificata şi completată prin 

HCL S5 nr. 36/2017 şi va avea următorul conţinut: "Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului, însoţit de dovada calităţii de administrator, în copie certificată cu 

originalul. 

 

 Art. 6. Celelalte prevederi ale HCL S5 nr. 89/2016, modificată şi completată prin HCL S5 nr. 

36/20 17 rămân neschimbate. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 99/28.07.2017 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Consiliul Local al Sectorului 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea proiectului 

"Sănătatea în mişcare" 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică 

Locală şi a Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii nr. 18698/24.05.2017 şi Expunere de motive 

a Primarului nr. 35225/21.07.2017 

 

 Luând în considerare raportul Comisiei de buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte 

activităţi economice şi protecţie socială, sănătate şi societate civilă, 

 

 Ţinând cont de art. 34, alin . (1) şi (2) din Constituţia României, 

 

 În temeiul prevederi lor art. 45 alin. ( 1) şi art . 81 alin. (2) lit. j) , din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 34 

alin. 2 din Constituţia României. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă proiectul "Sănătatea în mişcare", constând în realizarea unui studiu de 

monitorizare a bolilor infecţioase precum şi accesul la serviciile medicaIe, potrivit Anexei nr . 1, parte 

integrantă a prezentei hotărâri, 

 

Art. 2 - Bugetul acestui proiect va fi asigurat din bugetul local al Sectorului 5, capitolul 510103, 

Autorităţi Executive, articolul bugetar 203030, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii. 

 

Art. 3 - Primarul, prin direcţiile de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Sedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 100/28.07.2017 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" 

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor 

publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Generale Resurse Umane şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii 

nr. 35337/21.07.2017, şi Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizaţia sindicală 

reprezentativă la nivel de unitate, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 344 84/18.07.2017 ; 

 

 În baza prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/201 7 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice;  

 

 Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale, (r), cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 (1) - Incepând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de baza aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta . 

 

 (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5, în baza art . 1 alin. ( 1) al prezentei 

hotărâri. 
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 Art. 2 - Se aprobă Lista serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local 

Sector 5, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta . 

 

 Art. 3 (1) - Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de baza aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă SociaIă 

şi Protecţia Copilului Sector 5, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă 

din aceasta. 

 

 (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul D.G.A.S.P.c. Sector 5 se stabilesc prin 

Decizie a Directorului General al D.G.A.S .P.C. Sector 5, în baza art. 3 alin. ( 1) al prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) - Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" utilizate în cadruI Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan 

Iordache" conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural şi de Tineret ''Ştefan 

Iordache" se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural şi de Tineret ''Ştefan 

Iordache" în baza în baza art. 4 alin. (1 ) al prezentei hotărâri, 

 

 Art. 5 (1) - Incepând cu data de 01.07.201 7 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul Administraţiei Pieţelor Sector 5, 

conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administraţiei Pieţelor Sector 5 se stabilesc 

prin Decizie a Directorului General al Administraţiei Pieţelor Sector 5, în baza art. 5 alin. (1) al 

prezentei hotărâri, 

 

 Art. 6 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5 în baza art. 3 

alin. (1), art . 4 alin. (1) şi art. 5 alin . (1) din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7 (1) - In cazul modificării salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plata, salariile 

de bază pentru personalul plătit din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se vor 

stabili prin Dispoziţia Primarului Sectorului 5, în baza art . 1 alin. (1). 

 

 (2) În cazul modificării salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază 

pentru personalul din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 5 se stabilesc prin Decizie a conducătorilor acestora, în baza prevederilor art. 3 alin. (1), 

art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din prezenta hotărâre. 
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 Art. 8 - Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 9 - Direcţiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum 

şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

 

FEURDEAN CRISTINA - CORNELIA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 102/28.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 

78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti întrunit legal în şedinţa ordinară din data 

de 28.07.2017 ; 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând seama de raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 35410/20.07.2017 

înregistrat sub nr. 36411/28.07.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării 

organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. 

Sector 5; 

 In conformitate cu prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000, privind normele de 

tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, ; 

 In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. "e" din Legea 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1.  Se modifică titlul H.C.L. nr. 78/16 .06.2017, privind aprobarea modificării organigramei , 

statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G .A.S .P.C. Sector 5, acesta 

urmând să aibă următorul conţinut « Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G .A.S.P.C. Sector 5 aprobată prin H.C.L.Sector 5 

nr. 14/28.02.2017, privind aprobarea modificării statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 ». 

 Art. 2. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 5 nr. 

78/16.06.2017 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, în sensul că anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa 

la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se completeaza preambulul H.C.L. Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea 

modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

D.G.A.S.P.c. Sector 5, în sensul că la elaborarea H.C.L. sector 5 nr. 78/16.06.2017 s-a avut în 

vedere şi H.C.L. Sector 5 nr. 14/28.02.2017, privind aprobarea modificării organigramei , statului de 

funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5. 
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 Art. 4. După art. 3 al H.C.L. Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării 

organigramei , statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. 

Sector 5, se introduce art. 3
1
 cu următorul cuprins : « Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri se modifică în mod corespunzător H.C.L. Sector 5 nr. 14/28.02.2017, privind aprobarea 

modificării statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

D.G.A.S.P.C. Sector 5 », şi se abrogă orice altă dispoziţie contrară. 

 Art. 5. Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 103/28.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI STABILIREA COMPONENŢEI COMISIEI 

PENTRU PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 5 

 

 Având în vedere raportul de specialitate al SECRETARULUI SECTORULUI 5. 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget , Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 In conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 

1, art. 3 şi art . 5 alin. (1) lit. "b" şi "c" din H.G. 502/2017, privind organizarea şi funcţionarea comisiei 

pentru protecţia copilului; 

 In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. "n" teza 1 din Legea nr. 215/2001 , 

privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se constituie Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 5 având următoarea 

componenţă :  

 Preşedinte - Secretarul Sectorului 5 - Cristina Cornelia Feurdean ; 

 Vicepreşedinte - Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului - Florentina Popescu; 

 Membri: 

 Reprezentantul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti Daniela 

Stanciu - Director Executiv 

 Reprezentantul Fundaţia Sera Romania - Ganea Iuliu Cătălin - Director Programe 

 Reprezentantul Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti  

 Reprezentantul Asociaţia Sf. Stelian - Gabriela Dimofte 

 Reprezentantul Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - Mirela Moaghen 

 Membri supleanţi : 

 Reprezentantul Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti – Hulea 

Vasilica 

 Reprezentantul Fundaţia Sera România - Bogdan Pavel - Coordonator Programe 

 Reprezentantul Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti  

 Reprezentantul Asociaţia  Sf. Stelian - Mădălina Badea 

 Reprezentantul Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - Banu Irina 

 Art. 2. Durata mandatului membrilor comisiei este de 5 ani , cu posibilitatea prelungirii acestuia 

în situaţii temeinic motivate. 
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 Art. 3. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 5, 

precum şi secretarul acesteia au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 1% din 

indemnizaţia Primarului Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 86/24.12.2004, 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 5 şi H.C.L 33/31.08.2009 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă a preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor şi 

secretarului Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 5. 

 Art. 5. Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 104/28.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 5 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea Organigramei , Statului de Funcţii şi a Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural şi de Tineret  „Ştefan 

Iordache" 

 

 Având în vedere : 

 -Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 131/21.11. 2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului 

Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ; 

 -Raportul Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" nr. 924/18.07.2017 înregistrat la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 36409/28.07.2017 ; 

 -Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 73/16.06.2017 privind rectificarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 ; 

 -Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată; 

 -Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice 

 In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. "j" din Legea 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată , 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 ART. 1 - Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural "Ştefan Iordache", potrivit anexelor 1, 2 şi 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 ART. 2 - Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 105/28.07.2017 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 3 şi nr. 5 ale H.C.L.S. 5 nr.  24/19.07.2016 

privind delegarea serviciului de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor şi 

grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă 

pentru copii, administrate de către Sectorul 5 

 

 Având în vedere: 

 - Adresa nr. 9297/26.07.2017 întocmită de către SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. 

înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35991/26.07.2017; 

 

 - Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare al Domeniului Public şi Privat al 

Sectorului 5 şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii înregistrat sub nr. 36410/            

28.07.2017; 

 

 - Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi   

Economice şi al Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deşeurilor; 

 

In conformitate cu prevederile: 

 

   Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 24/19. 07.2016 privind delegarea serviciului de 

amenajare şi întreţinere a zonelor verzi , a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de 

sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către 

Sectorul 5; 

 

•  Legii nr. 24/2 007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi situate în 

intravilanul localităţilor ; 

 

•     Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

 

•   Hotărârii de Guvern nr. 112017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară 

garantat în plată: 

 

•   Art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată; 

 

In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. 2, lit. m şi alin. 4 din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr . 

24/19.07.2016, respectiv "Caietul de sarcini pentru delegarea serviciilor publice de amenajare şi 
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întreţinere a zonelor verzi , parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de 

agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii administrate de către Sectorul 5", potrivit Anexei nr. 1, 

parte integrantă a prezentei hotărâri . 

 

Art. 2 Se modifică şi se completează Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

24/19.07.2016, respectiv "Lista tarifelor care vor fi practicate de către SC Amenajare Edilitară şi 

Salubrizare S.A. pentru desfăşurarea activităţilor delegate", potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 rămân neschimbate. 

 

Art. 4 Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală de Amenajare a Domeniului Public şi Privat al 

Sectorului 5, Serviciul Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Economică şi de Investiţii şi S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 
SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 106/28.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 5 şi din instituţia din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 

pentru anul 2018 

 

Având în vedere: 

 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Resurse Umane înregistrat sub nr. 

36413/28.07.20 17; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

- Prevederile art . 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată  cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 11 alin. 1 şi art. 12 din Ordinul A.N.F.P. 

nr. 7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice; 

 

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

Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice aferent anului 2018 pentru Aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 5 şi instituţia din subordinea Consiliului Local Sector 5, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 - PrimaruI Sectorului 5, Direcţia Generală Resurse Umane, instituţia din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 107/28.07.2017 

 

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

Local al Sectorului 5 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind 

modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

  În baza prevederilor Cap. II Secţiunea 1 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea 

strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008; 

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) din legea administraţiei publice 

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

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei prevăzută la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 

6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6 

cu  Anexa nr. 1 – Contract de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public 

al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 

privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza  Sectorului 6 astfel: “Pentru 

locurile în parcările de reşedinţă atribuite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va 

proceda obligatoriu la înlocuirea cu noul contract, prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre până cel 

târziu la data de 31.03.2018. Beneficiarii locurilor de parcare care nu se prezintă să semneze noul 

contract până la data menţionată vor pierde locul de parcare.”  

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi 

exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 – Anexa nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Se aprobă modelul de cerere privind atribuirea locului de parcare – Anexa nr. 3 la 

prezenta hotărâre, modelul de cerere privind renunţarea la locul de parcare – Anexa nr. 4 şi modelul 

de Permis de parcare – Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 rămân 

neschimbate. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 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.: 164 

Data: 20.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

 -  H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6; 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 326/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 - art. 29 alin. (1) lit. c), art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 24 al Anexei la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. l) şi  alin. (4) din Legea nr. 

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

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 165 

Data: 20.07.2017 

 

*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 listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul  

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în  

cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim  

de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001, modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 166 

Data: 20.07.2017 

 

*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 

de  modificare a  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind  

constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, 

 stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialităţi şi atribuţiilor acesteia 

 

 Având în vedere Raportul Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 al Consiliului Local Sector 6; 

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

modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 În considerarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008; 

 Ţinând cont de dispoziţiile „Art. 14” din normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind 

constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea 

numărului membrilor, structurii pe specialităţi şi atribuţiilor acesteia se înlocuieşte cu Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 

rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija  Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 167 

Data: 20.07.2017 

 

*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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 135/25.05.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al   

Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, precum 

şi prevederile   O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor 

evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008;  

 În baza dispoziţiilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

modificată şi completată, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă 

şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 135/25.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 

nr. 149/14.07.2016, precum şi de Dispoziţiile Primarului Sectorului 6 nr. 2167/26.07.2016 şi nr. 

2867/15.11.2016;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 135/25.05.2017 se modifică astfel încât 

„Art. 1” va avea următorul conţinut: 

 „Art. 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 se modifică după cum 

urmează: 

 După “Art. 1.” se introduce un nou articol, articolul (1
1
), cu următorul cuprins: 



230 

 

  „Art. 1
1
. (1)

 
Indemnizaţia va fi de 300 lei brut/şedinţă pentru fiecare membru al Comisiei, fără 

să depăşească 900 lei brut/lună, indiferent de numărul şedinţelor.  

 Plata se va face numai în lunile în care Comisia se întruneşte în cel puţin o şedinţă. Plata se va 

face pentru fiecare membru  în baza documentelor ce atestă prezenţa, absenţa de la şedinţe 

atrăgând diminuarea corespunzătoare a indemnizaţiei.  

 (2) Sumele necesare plăţii indeminzaţiei se asigură de la bugetul local.”  

 Art. 2. Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 şi ale 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 135/20.05.2017 rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Economic, Comisia Socială de Analiză şi Evaluare a 

Cererilor de Locuinţă şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 168 

Data: 20.07.2017 
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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 acordul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru preluarea în folosinţă cu titlu gratuit de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, 

str. Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare 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.G.M.B. nr. 172/2009 privind cooperarea Conisiliului local sector 6 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Fundaţia Filantropică “Metropolis” în vedrea 

implementării în comun şi a finanţării proiectului “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; 

- Prevederile art. 2146-2157 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, 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. (4) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă preluarea în folosinţă cu titlu gratuit de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, str. Drumul Săbăreni 

nr. 47-53, Sector 6. 

 (2) Se aprobă Contractul de comodat dintre Fundaţia Filantropică Metropolis şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



232 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 să semneze contractul de comodat prevăzut la art. 1. alin. (2) din 

prezenta hotărâre.  

 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.: 169 

Data: 20.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de către Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti realizării  

proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” 

prevăzut în  Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională 

“Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului 

 Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect-Şef, Direcţia Tehnică - 

Compartimentul Patrimoniu şi Registrul Agricol şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local al  Sectorului 6; 

 Luând în considerare prevederile art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării – aprobat 

prin H.G. nr. 561/2009; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (2) lit. e) şi alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2) lit. k) şi m) din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Consiliul Local Sector 6 aprobă realizarea proiectului “Regenerare urbană zona Lacul 

Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” prevăzut în Protocolul de Colaborare nr. 

20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă 

Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect Şef şi Direcţia Generală Investiţii vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 170 

Data: 20.07.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului “Platformă 

multimedia online pentru comunitatea noastră” desfăşurat de Centrul Cultural 

European Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Centrului 

Cultural European Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

 H.C.G.M.B. nr. 154/19.06.2007 privind împuternicirea acordată Consiliului Local Sector 6, 

pentru înfiinţarea instituţiei de cultură de interes local, sub denumirea de Centrul Cultural European 

Sector 6; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 20/16.07.2008 privind înfiinţarea instituţiei publice de 

cultură, de interes local sub denumirea de “Centrul Cultural European Sector 6”; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 70/8.04.2013 privind Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Centrului Cultural European Sector 6; 

 Art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, actualizată; 

 O.M.E.C. nr. 2883/2003 privind aprobarea normelor metodologice privind desfăşurarea 

activităţilor specifice aşezămintelor culturale; 

 O.M.E.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

aşezămintelor cultural; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) 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 cuantum maxim de 1241072.4 lei din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2017, a proiectului “Platformă multimedia online 

pentru comunitatea noastră” desfăşurat de Centrul Cultural European Sector 6,  conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Centrul Cultural European Sector 6 vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 171 

Data: 20.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Ivasiuc nr. 24”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 215 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 Alexandru Ivasiuc nr. 24”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10852/3/14 din 10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Ivasiuc nr. 24”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 215 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.: 172 

Data: 20.07.2017 
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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 Planetei nr. 30”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 144 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Planetei nr. 30”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16864/4/12 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Planetei nr. 30”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 144 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 173 

Data: 20.07.2017 

 

  



240 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103D”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 35.029 m.p., 

proprietate privată persoane juridice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Timişoara nr. 103D”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17545/4/2 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103D”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 35.029 m.p., proprietate 

privată persoane juridice. 

 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.: 174 

Data: 20.07.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103P”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 40.994 m.p., 

proprietate privată persoane juridice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Timişoara nr. 103P”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17543/4/1 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103P”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 40.994 m.p., proprietate 

privată persoane juridice. 

 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.: 175 

Data: 20.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 11K”, Sector 6, 

pentru extindere corpuri existente cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 

1.120 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Valea Cascadelor nr. 11K”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 7329/3/7 

din 10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 11K”, Sector 6, 

pentru extindere corpuri existente cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 

1.120 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 176 

Data: 20.07.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 12”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 368 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Craiovei nr. 12”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16207/4/11 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 12”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 368 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.: 177 

Data: 20.07.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 13”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 371 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Frasinului nr. 13”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16205/4/5 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 13”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 371 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.: 178 

Data: 20.07.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 762 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 9547/3/4 

din 10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 762 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 



251 

 

 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.: 179 

Data: 20.07.2017 
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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 Scarlat Vârnav nr. 26”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 472 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Scarlat Vârnav nr. 26”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15057/4/10 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Scarlat Vârnav nr. 26”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 472 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 180 

Data: 20.07.2017 

 



254 

 

 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 Velei nr. 11”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Velei nr. 11”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

18566/4/3 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Velei nr. 11”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 181 

Data: 20.07.2017 
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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 – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14256/3/19 din 10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, 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.: 182 

Data: 20.07.2017 
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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 stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor 

 contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul  

Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane şi al 

Direcţiei Generale Economice nr. 2264/19.07.2017, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, 

precum şi Procesul-verbal încheiat în urma consultării cu organizaţia sindicală reprezentativă la 

nivelul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti nr. 27904/19.07.2017; 

 În baza prevederilor art. 11  alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi ale art. 12 alin. (1) din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (9), art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi al 

art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-

Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti,  conform   Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile contractuale 

din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-

Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti,  conform   Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 01.07.2017 se 

stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, 

utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform 

Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu data de 01.07.2017 se stabilesc 

salariile de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate 

în cadrul Direcţiei Generale de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform   Anexei nr. 
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4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Venitul salarial al personalului din cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 

al Municipiului Bucureşti, se stabileşte  prin act administrativ al ordonatorului de credite. 

 Art. 4. În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de 

bază pentru personalul prevăzut la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, se vor stabili prin act 

administrativ al ordonatorului de credite. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi  

instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 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.: 183 

Data: 20.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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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 C2- 

Timpul de realizare  de noi branșamente la conductele de apă/sau 

 racorduri la canalizare 

 

Având în vedere : 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 - Timpul de realizare  

de noi branșamente la conductele de apă/sau racorduri la canalizare, transmis  de către  S.C. Apa 

Nova București S.A. prin scrisoarea nr. 17165432/17.07.2017, și înregistrat la AMRSP cu nr. 

1697/17.07.2017; 

- Referatul nr. 1797/27.07.2017  privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 - 

Timpul de realizare  de noi branșamente la conductele de apă/sau racorduri la canalizare, 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 - Nivele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune ; 

- prevederile art.18  din Actul  Adițional nr. 10/2013 Ia Contractul de Concesiune aprobat  prin 

HCGMB nr. 245/2013 prin care se specifică că ,,Părțile convin ca atât Concesionarul cât și 

Autoritatea de Reglementare Tehnică  să aibă la dispoziție perioade identice, de câte 20 de  zile,  

pentru  realizarea rapoartelor și concluziilor solicitate″…; 

Având în vedere Deciziile Conslliulul Executlv al ARBAC nr. 41/2003, nr. 23/2004, nr. 37/2004, 

nr.18/2006, nr. 16/2007, nr. 8/2008, nr.4/2009 și Decizille Consiliului Executiv al AMRSP nr.9/2010, 

nr.7/2011, nr. 8/2012, nr.14/2013, nr.19/2014, nr.9/2015 și nr.29/2016; 

În temelul 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 Actulul 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 C2 - Timp 

de realizare  de noi branșamente la conductele de apă/sau racorduri la canalizare, pentru cererile 

înregistrate în perioada 27.03.2016 ÷ 26.03.2017, și tratate în perioada de Evaluare a Continuării 
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Conformității, respectiv 28.06.2016 ÷ 27.06.2017, 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 S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va   putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 

Certificare a Conformității. 

         

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti 

Nr. 25/28.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

http://www.pmb.ro/

