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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 648 din 06.06.2017 

 

 Luând în considerare Referatul de specialitate al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție nr. 

233/1/18.05.2017; 

 Având în vedere prevederile art.175, art.177 și art.181 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art.10 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea și 

sănătatea în muncă; 

 În temeiul prevederilor art. 68 alin. 1 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei, se desemnează următorii salariați cu acordarea primului 

ajutor în cadrul Primăriei Municipiului București conform Anexei care este parte integrantă a 

dispoziției; 

Art. 2 Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse Ia îndeplinire de Serviciul Intern de Prevenire 

și Protecție și persoanele menționate în anexă iar Direcția Administrație Publică va asigura 

comunicarea și difuzarea acesteia. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 
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ANEXĂ la D.P.G. nr.  

648/06.06.2017 

 

 

 

TABEL 

CU PERSONALUL DESEMNAT CU ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 

 

 

Nr. Crt Compartimentul Numele și prenumele persoanei care 

asigură acordarea primului ajutor 

1. Direcția Generală Operațiuni Cătălin ZOICAN 

1.1 Direcția Sisteme Informatice Cristian PREDA 

1.2 Direcția Audit și Managementul 

Calității 

Costel NEDELCU 

1.3 Direcția Înzestrare Materială și 

Voluntariat 

Adrian DRAGNE 

1.4 Direcția Relații Publice și Informare Simona Soare 

Valentina Ioana LICĂ 

2. 

2.1 

Direcția Generală Infrastructură și 

Servicii Publice 

Direcția Utilități Publice 

 

Raluca BÂLBÂIE 

2.2 Direcția Transporturi, Drumuri și 

Sistematizarea Circulației 

Alexandru Gheorghe NISTOR 

3. 

3.1 

Direcția Generală Economică 

Direcția Financiar Contabilitate 

Mihai Ciprian MIRONESCU 

3.2 Direcția Buget Ana Maria BELU 

3.3 Direcția Suport Tehnico-

Administrativ 

Daniela Viorica ȚICA 

4. 

4.1 

Direcția Generală Dezvoltare și 

Investiții 

Direcția Investiții 

Paula Mirela ȚINTĂ 

4.2 Direcția Management Proiecte și 

Finanțări Externe 

Gabriel SIMA 

4.3 Direcția Cultură, Sport, Turism Corina PETRIȘOR 

5. 

5.1 

Direcția Generală Dezvoltare  

Urbană 

Direcția Urbanism 

Alexandru ILIESCU 

5.2 Direcția de Mediu Adrian AMUZESCU 
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6. Secretar General  

6.1 Direcția Administrație Publică Irinel POPESCU 

6.2 Direcția Asistență Tehnică și  

Juridică 

Mariana TĂNASE 

7. Direcţia Juridic  

7.1 Serviciul Legislație Radu Mircea LONEAN 

7.2 Serviciul Evidență,  

analiză, soluționare și gestiune 

notificări Legea nr.10/2001 

Petruța NEGRESCU 

8. Direcția Generală Achiziții Gabriel POPESCU 

9. Direcția Patrimoniu Jerome Gabriel BUJEAC 

Cristina Mihaela DRAGNEA 

10. Direcția Afaceri Europene și 

 Protocol 

Adrian Nicolae POPESCU 

11. Direcția Implementare Politici  

Publice 

Ioana Mădălina VENER 

12. Direcția Audit Public Intern Iulian-Cristian SCROBOHACI 

13. Direcția Integrare Străini și 

Diversitate 

Titus-Liviu DUCA 

14. Direcția Management Resurse 

Umane 

Gabriela Mihaela COROBOIANU 

15. Serviciul pentru Relația cu Mass- 

Media 

Iulian DIMA 

16. Serviciul Intern de Prevenire și 

Protecție 

Dragoș MATEESCU 

  Laurențiu Florin VASILE 

  Ion DRAGOMIR 

  Didina LICA 

  Daniel FLORESCU 

  Adina Florina PARASCHIV 

17. Corpul de Control al Primarului 

General al Municipiului București 

Paul BĂICOIANU 

 

 

Întocmit 

Șef Serviciu 

Dragoș MATEESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 649 din 06.06.2017 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

5179/1/3765/30.05.2017; 

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU nr. 5030/1/25.05.2017 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul „lon Creangă”; 

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

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

precum și ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

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

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

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

management, 

 În baza prevederilor Cap.VI din Anexa Ia Dispoziția Primarului General nr. 161/2016, 

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul „lon 

Creangă”, Proiectul de management al domnului Lucian Ghimiși, fiind evaluat cu nota finală 9,54. 

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

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

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

Cultură, Sport, Turism, Teatrul „lon Creangă” și domnul Lucian Ghimiși vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 
 

 

 

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

General    
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 650 din 07.06.2017 

 

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

5300/1/06.06.2017; 

 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 TOMNIȚA - 

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

parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

 Art. 2 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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ANEXA 1 DPG 650/07.06.2017 

 

 

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″ 

  

 -Teartrul ″Masca″ 

  

 - Circ&Variete Globus București 

  

 - 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 
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 - Muzeul Național al Literaturii Române 

  

 - 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 

 

Vasilica Constantin 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Primar General 

 
DISPOZIŢIE 

Nr. 742 din 19.06.2017 
 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcței Generale Dezvoltare și lnvestiții – Direcția 
Cultură, Sport, Turism; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului - cadru de organizare și 
desfășurare a evaluării managementului, a modelului·cadru al caietului de obiective, a modelului-
cadru al raportului de activitate, precum și a modelului·cadru al contractului de management; 

 În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) și c) și art. 68 alin. (1) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 
 Art. 1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București CIRC & VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI, în vederea organizării și 
desfășurării concursului de proiecte de management, Caiet prevăzut în anexa* care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus la cunoștință publică prin afișarea 
pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București ((www.pmb.ro - secțiunea Acte Normative și 
secțiunea Anunțuri) și a CIRC & VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI (www.circulglobus.ro), precum și 
prin afișare la sediul instituției. 

 Art. 3 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 
Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și CIRC & VARIETE GLOBUS 
BUCUREȘTI vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 
PRIMAR GENERAL, 

 
Gabriela FIREA 

  
  
  

AVIZAT,   AVIZAT, 
Direcția Juridic 

Director Executiv 
Adrian IORDACHE 

 
 

 

 
 
 

Secretar General al 
Municipiului Bucureşti 

Georgiana ZAMFIR 
 

 

Întocmit: Traian Constantin PETRESCU, Director Executiv DCST 

 

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

General  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 768 din 23.06.2017 

 

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

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

pentru trimestrul III 2017 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 7788/12.06.2017; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

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

0,64% faţă de cel aferent trimestrului II 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

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

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

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

indexare aferent trimestrului III 2017. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Gabriela FIREA 

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 

 

 

 

Întocmit,  Daniel Gulan 



12 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 768 DIN 23.06.17 A PRIMARULUI GENERAL  

PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT  

ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL  III 

 

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

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

al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul III 2017 este de 0,64 % faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul II 2017 potrivit următorului calcul : 
 

-procente- 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

 pentru luna Martie  - 2017 față de 

Februarie  - 2017 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna   

Aprilie  - 2017 față de 

 Martie - 2017 

 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

Mai - 2017 față de  

Aprilie - 2017 

 

1. 100,08 100,28 

 

100,28 

  

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

 

100,08%x100,28x100,28%=100,64% – 100% =0,64% 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

LENUȚA BONCOTĂ 
 
 
 
 
 

        Verificat,  
  
Răzvan Răileanu                                                                                     Întocmit, 
  

 Daniel Gulan 
 

 
 
 
Redactat în 2 exemplare 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 
 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială nr. 10/07.06.2017, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe nr. 73/07.06.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

187/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 258 alin. (3), art. 263 și art. 487 din Codul Civil; 

- Art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și art. 5 lit. m), din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 2, art. 9 alin. (2) și art. 36 alin. (2), din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, în cuantum de 2500 lei 

net/nou-născut. 

Art. 2 Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București conform Metodologiei prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Direcția Generală de Asistență Socială a 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 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 209 
 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți studiului de fezabilitate pentru  

obiectivul de investiții  "Construirea Ambulatoriu Spital  

de Boli lnfecțioase și Tropicale Victor Babeș " 
 

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

de specialitate comun al Direcției lnvestiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe  nr. 82/07.06.2017, Comisiei de sănătate  

și protecție socială nr.  9/07.06.2017 și raportul Comisiei  juridice  și de  disciplină  nr. 213/07.06.2017 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

nr. 16/20.05.2016; 

În  conformitate  cu prevederile art. 44 din  Legea  nr. 273/2006 privind  finanțele  publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

obiectivul de  investiții  "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli lnfecțioase și Tropicale Victor Babeș", 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanțarea obiectivului  de investiții prevăzut  Ia  art. 1 se va  efectua  din bugetul propriu 

al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 08.06.2017 
Nr. 210 
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ANEXA LA H.C:G.M.B. NR. 210/2017 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU  

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI  

INFECȚIOASE ȘI TROPICALE VICTOR BABEȘ” 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiției: 7.303,61 mii lei cu TVA, echivalent 1.632,49 mii euro 

6.137,49 mii lei fără TVA, echivalent 1.371,84 mii euro 

  

din care C+M 4.923,54 mii lei cu TVA, echivalent 1.100,50 mii euro 

4.137,43 mii lei fără TVA, echivalent 924,79 mii euro 

  

Durata de execuție: 9 luni calendaristice  

 

Curs de schimb lei/euro: 4,4739 lei ( curs BNR din data de decembrie 2015) 

 

Sursa de finanțare: Bugetul Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor 

și Serviciilor Medicale București 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe 

teritoriul municipiului București 

 

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

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

și Sistematizarea Circulației; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 188/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Pe străzile din vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul municipiului București vor fi 

amplasate rastele pentru parcarea bicicletelor. 

Art.2 Amplasarea rastelelor se va face de către administratorii străzilor respective, numai după 

obținerea avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București   

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

București, Administrația Străzilor și primăriile sectoarelor 1 - 6, vor aduce la îndeplinirea prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 211 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind Regulamentul pentru instalarea/aducerea la cotă/întreținerea capacelor, 

 gurilor de acces la rețelele edilitare subterane, răsuflătoarelor de gaz și a grătarelor gurilor de 

scurgere a apelor meteorice aflate pe domeniul public al municipiului București și pentru  

abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 306/2002 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/2006 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 7/27.04.2017, raportul Comisiei 

pentru relați internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 5/27.04.2017 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 131/26.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă ”Regulamentul privind instalarea/aducerea la cotă/întreținerea capacelor, 

gurilor de acces la rețelele edilitare subterane, răsuflătoarelor de gaz și a grătarelor gurilor de 

scurgere a apelor meteorice aflate pe domeniul public al municipiului București” cuprins în anexa 1* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Regulamentul prevăzut în anexa 1 se aplică în cazul capacelor ce acoperă gurile de 

acces la rețelele edilitare, răsuflătoarelor de gaz și a grătarelor gurilor de scurgere a apelor 

meteorice, situate pe domeniul public al municipiului București, aferente serviciilor de canalizare, 

alimentare cu apă potabilă, apă industrială, iluminat public, sistematizarea circulației, distribuției și 

transport a gazelor și a energiei electrice, termoficare, comunicații electronice, transport public local 
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precum și în cazul tuturor instalațiilor și construcțiilor subterane ale căror guri de acces sunt acoperite 

de capace situate pe străzi din municipiul București. 

Art. 3 Nerespecatrea dispozițiilor din regulamentul prevăzut în anexa 1, constituie contravenții 

și se sancționează după cum urmează: 

- Cu amendă de 5000 lei/echipament nerespectatrea art. 3, art. 7 și art.8 și dispunerea 

conformării cu prevederile normativelor în vigoare; 

- Cu amendă de la 2500 – 5000 lei/echipament nerespectarea art. 1, art. 2 și art. 6 și 

dispunerea conformării cu prevederile respectiv. 

Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/2002 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/2006 se aborgă. 

Art. 5 Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la comunicare. 

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

București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația 

Străzilor, primăriile sectoarelor 1 – 6 București, ADP-urile de sector, Regia Autonomă de Transport 

Public București, S.C. Apa Nova București S.A., R.A.D.E.T., S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., S.C. 

Telekom S.A., S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., S.C. Metrorex S.A., S.C. Luxten Lighting Company 

S.A., S.C. Netcity Telecom S.A., S.C. Electrocentrale București S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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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. 31/29.02.2016  

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, 

canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I”  în 

vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local 
 

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

de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 30/07.06.2017, raportul 

Comisiei pentru utilități publice nr. 11/07.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

190/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

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

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

și completările ulterioare; 

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

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011; 

-   Hotărârii C.G.M.B. nr. 335/2009 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 145/01.06.2006 privind indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul 

,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și a drumurilor 

aferente ansamblului Henri Coandă, sector 1” și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

174/15.04.2008, Hotărârii C.G.M.B. nr. 280/29.05.2008 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

321/29.10.2008; 

-  Hotărârii C.G.M.B nr. 50/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Realizarea sistemului de iluminat public cartier ANL Henri Coandă”; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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. I  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/29.02.2016 

se modifică în conformitate cu anexa nr. 1* la prezenta hotărâre. 

Art. II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/29.02.2016 

se modifică în conformitate cu anexa nr. 2* la prezenta hotărâre.  
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Art. III Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/29.02.2016 

se modifică în conformitate cu anexa nr. 3* la prezenta hotărâre. 

Art. IV Art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/29.02.2016 se 

modifică și va avea următorul cuprins:  

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

amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, 

canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I”, 

suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, 

compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 18.152.528 lei, 

conform raportului de evaluare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre realizat prin raportare la 

expertizele întocmite şi actualizate pentru anul 2017 de Camera Notarilor Publici. Sunt supuse 

procedurii de expropriere suprafeţele de 181 mp construcții și, respectiv, 8.095 mp teren dintr-un total 

de 17.601 mp teren afectat de lucrarea de utilitate publică”. 

Art. V Art. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/29.02.2016 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 5 Sumele prevăzute la art. IV al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului 

pentru lucrarea de utilitate publică „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, 

iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I” în vederea 

efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. 

Art. VI Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 31/29.02.2016 rămân neschimbate. 

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

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

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

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 
 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 213 
 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii în Municipiul București 

și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 200/08.09.2005 și Hotărârii C.G.M.B. nr.  

259/10.11.2005 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 74/07.06.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 191/7.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Pe teritoriul Municipiului București, organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii cu 

obiecte pirotehnice din clasa III și IV precum și T1 și T2 este permisă numai cu acordul Primăriei 

sectorului de pe raza căreia se desfășoară acestea și în condițiile obținerii avizelor prevăzute de 

legislația în vigoare. 

Art. 2 Prin acordul Primăriei de sector se vor stabili în mod obligatoriu locul, ora și perioada de 

desfășurare, precum și măsurile de ordine publică. 

Art. 3 Se pot utiliza în condițiile legii, materialele prevăzute la art.1 în noaptea de revelion  

(31 decembrie - 1 ianuarie) fără acordul Primăriei de sector. 

Art. 4 Solicitările pentru organizarea jocurilor de artificii se adresează Primăriei de sector în 

baza condițiilor și termenelor stabilite de autoritățile publice de sector. 

Art. 5 Se stabilește taxa de 300 de lei/min care se va achita de către solicitant la casieria 

Primăriei de sector sau prin virament. 

Art. 6 Sunt exceptate de la plata taxei stabilite la articolul 5, evenimentele de interes local, 

național sau internațional, precum și manifestațiile cultural-sportive desfășurate de Primăria de sector 

și/sau de Primăria Municipiului București. 

Art. 7 Organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului București, cu 

încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează conform 
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prevederilor Legii nr. 126/1995 cu modificările și completările ulterioare, Capitolul 4 infracțiuni și 

contravenții. 

Art. 8 Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit al 

Primăriei de sector și/sau de personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului 

București. 

Art. 9 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 

Art. 10 Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/08.09.2005 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 259/10.11.2005 se 

abrogă. 

Art. 11 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, ale primăriilor sectoarelor 1 – 6 București și Direcția Generală de Poliție Locală a 

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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 214 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din 

 România  a imobilului situat în strada Ilfov nr. 3, Sector 5 

 

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

de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și Administrația Fondului Imobiliar; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație fizică nr. 9/16.05.2017, raportul 

Comisiei patrimoniu nr. 40/16.05.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 155/17.05.2017 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de: 

- Solicitarea Academiei Oamenilor de Știință din România nr. 1492892/15.03.2017, la Primăria 

Municipiului București; 

- Nota Direcției Patrimoniu nr. 3310/15.03.2017; 

- Adresa Administrației Fondului Imobiliar nr. 16981/12.05.2017; 

Potrivit prevederilor art. 30 al Hotărârii de Guvern nr. 641/2007, privind aprobarea Statutului 

AOSR;  

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă darea în administrare către Academia Oamenilor de Știință din România a 

imobilului situat în strada Ilfov nr. 3, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 231489, în vederea 

desfășurării activității. 

Art. 2 Lucrările de amenajare și punere în funcțiune se realizează  prin grija și pe cheltuiala 

Academiei Oamenilor de Știință din România. 

Art. 3 Predarea – primirea imobilului prevăzut la alin. 1 se va face pe bază de proces - verbal 

încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Academia Oamenilor de Știință din România, în 

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

Art. 4 În termen de 6 luni de la semnarea procesului – verbal la art. 3, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

86/2013 se abrogă. 

Art. 5 Cota parte din imobilul situat în Splaiul Independenței nr. 54, sector 5 București, dată în 

administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 86/2013 se 

preia de către Administrația Fondului Imobiliar prin proces – verbal de predare – primire, în termen de 

30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4.     
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Art. 6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, Administrația Fondului Imobiliar și Academia Oamenilor de Știință din România, vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 215 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea imobilului "Cinematograful Gloria" situat în Aleea Bucovina nr. 7, sector 3, în 

inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti 

  

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 12/07.06.2017, raportul Comisiei patrimoniu nr. 

47/07.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 192/07.06.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa nr. 5689/17.05.2017 emisă de către Primăria Sectorului 3; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 173/09.05.2017; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 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), art. 81 alin. (2) lit. f) şi 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 înscrierea imobilului "Cinematograful Gloria" situat în Aleea Bucovina nr. 7, 

sector 3, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti. 

Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să efectueze toate procedurile aferente 

publicităţii imobiliare pentru imobilul prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 216 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor modificări în Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 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. 75/07.06.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 193/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) 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 modificări în Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2017, conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include 

modificările din prezenta hotărâre în Bugetul propriu al municipiului București pe anul 2017 și anexele 

la acesta. 

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

București, Teatrul Excelsior, Administrația Monumentelor și Patrimoniul Turistic, Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București, Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului 

București – Academician Nicolae Cajal, Teatrul Masca, Centrul de Protecție a Plantelor al 

Municipiului București, Circ&Variete Globus București, Muzeul Național al Literaturii Române, Centrul 

de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București – CREART. Centrul de proiecte culturale – 

ARCUB, Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 217 
 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 și Primarului Sector 1 de a efectua  

demersuri, în numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza 

Sectorului 1 

 

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

de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană – Direcția Urbanism; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 9/07.06.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 194/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2) și 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local Sector 1 și Primarul Sectorului 1 de a efectua 

demersuri, în numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza 

Sectorului 1. 

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

București, Consiliul Local Sector 1 și Primarul 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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 218 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 355/2016 privind aprobarea 

 componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

 

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

de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană – Direcția Urbanism; 

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 9/07.06.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 195/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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 Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism va avea componența prevăzută 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și persoanele menționate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 219 
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Anexa la Hotărârea CGMB nr. 219/2017 

 

 

Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

 

A.   Membri permanenți: 

1. Arh. Moiceanu Marian 

2. Arh. Crăciun Cerasella 

3. Arh. Dorin Ştefan 

4. Arh. Dan Șerban 

5. Arh. Marin Dan 

6. Arh. Stan Angelica 

7. Arh. Mitrache Anca 

8. Ing. Olan Laurențiu 

9. Arh. Năstase Radu Petre 

10. Arh. Mihăilescu Timur 

11. Arh. Gabrea Sorin 

12. Arh. Petrescu Marius 

13. Arh. Tudora Ioana 

 

B. Membri supleanți: 

1. Arh. Chira Mircea 

2. Arh. Popa Andreea 

3. Urb.Guta Sebastian 

4. Arh. Medvedovici Florin 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea iniţierea Planului Urbanistic Zonal 

pentru reglementarea zonei situate pe teritoriul administrativ al sectorului 1, delimitată de  

malul lacului Străuleşti la nord, str. Constantin Godeanu la est, şoseaua Chitila la sud şi  

str. Aeroportului la vest 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

         Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 10/07.06.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 196/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

         Ţinând seama de prevederile: 

- Sentinţei civile nr. 9220/17.12.2015 pronunţată în Dosarul nr. 12945/3/2015, aflat pe rolul 

Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal; 

- Sentinţei civile nr. 4811/30.06.2014 pronunţată Dosarul nr. 48766/3/2012, aflat pe rolul 

Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal; 

- Deciziei civile nr. 8132/05.11.2014 pronunţată Dosarul nr. 48764/3/CAF/2012, aflat pe rolul 

Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal; 

     Luând în considerare prevederile: 

- Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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 (1) Se aprobă elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea zonei situate 

pe teritoriul administrativ al sectorului 1, delimitată de malul lacului Străuleşti la nord, str. Constantin 

Godeanu la est, şoseaua Chitila la sud şi str. Aeroportului la vest. 

 (2) Structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti va iniţia elaborarea 

Planului Urbanistic Zonal aferent zonei prevăzute la alin. (1) în conformitate cu prevederile legale şi 

cu respectarea competenţelor specifice. 

 (3) Zona reglementată prin Planul Urbanistic Zonal este identificată conform anexei* la 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal menţionat la art. 1 va fi inclus pe lista documentaţiilor de 

urbanism prioritare ce urmează a fi finanţate de la bugetul municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 (1) Până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal menţionat la art. 1, pentru zona 

respectivă se suspendă aplicarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) suspendarea nu se aplică în cazul terenurilor 

cuprinse în subzonele A2b şi T1 precum şi în cazul documentaţiilor de urbanism aprobate legal şi 

aflate în termen de valabilitate. 

 (3) Excepţia de la alin. (2) nu se aplică în cazurile prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. 

e) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 4  Reglementările urbanistice stabilite prin planul urbanistic zonal menţionat la art. 1 vor fi 

preluat în cadrul Planului Urbanistic General ce face obiectul contractului nr. 469/2013 pentru  

„Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucureşti.” 

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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Elena Caragiani nr. 29, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

          Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 5/16.05.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 176/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

          Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 948/84/C/9394/27.04.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 17/24.02.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 88/29.08.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1444711/19.08.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 9629/07.07.2016; 

- Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură R.U.R. – factura nr. 

7218/16.09.2016. 

 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 – Strada Elena Caragiani nr. 

29, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 36/28.09.2016 prezentat în 

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

Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3*. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Strada Gheorghieni nr. 1, nr. 15 – 17 şi nr. 19 – 25, Sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

          Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 8/16.05.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 175/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

          Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar 01/29.01.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 52/30.10.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 31/23.06.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 13/15.02.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1433195/08.07.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 24753/09.02.2016; 

- Avizul Ministerului Culturii nr. 1596/SMI/25.02.2016; 

- Avizul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4062244/31.03.2016; 

- Avizul Serviciului Român de Informaţii nr. 56438/25.02.2016, nr. 56441/25.02.2016 şi nr. 

56440/25.02.2016; 

- Avizul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 220510/26.02.2016; 

- Avizul Ministerului Apărării Naţionale nr. DT 1645/21.03.2016; 

- Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură R.U.R. – factura nr. 

6874/04.04.2016. 

 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 documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Strada Gheorghieni nr. 1, 

nr. 15 – 17 şi nr. 19 – 25, Sector 5, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 

20/28.04.2016 prezentat în anexa nr. 1*, planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată 

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

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri modifică Planul Urbanistic 

General în consecinţă şi este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

modificatoare. 

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

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

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 222 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal  

„PUZ - Str. Teiuş nr. 257 - 277, Sector 5, Bucureşti” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

33/30.01.2012 
 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

          Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 6/16.05.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 174/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

 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: 
 

 Articol unic: Termenul de valabilitate al documentaţiei de urbanism „PUZ - Str. Teiuş nr. 257 - 

277, Sector 5, Bucureşti” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 33 din data de 30.01.2012 se 

prelungeşte până la data aprobării unei alte documentaţii de urbanism modificatoare. 
 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 223 
  



42 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale 

în scopul administrării cimitirelor 
 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 76/07.06.2017, raportul Comisiei 

cultură şi culte nr. 13/07.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 197/07.06.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 102/08.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 741/12.10.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind 

serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 

umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le 

îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 şi ale art. 45 alin. (1) 

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se dă acordul de principiu privind organizarea unei societăţi comerciale având ca obiect 

principal prestarea de servicii/execuţie de lucrări necesare activităţii de administrare a cimitirelor în 

municipiul Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 224 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Service Ciclop S.A. 

pentru anul 2017 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice şi S.C. Ciclop S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 77/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 198/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare ale 

acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al societăţii Service Ciclop 

S.A., conform anexelor 1* – 5*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Service Ciclop S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 225 
 

 

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

General al Municipiului București   
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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. 314/2016 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2017 
 

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

de specialitate al Direcției Generale Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 78/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 199/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

-   Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

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 Se aprobă modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 314/2016, conform anexei* la prezenta 

hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art. II Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 314/2016. 

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

București și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a 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 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 226 
 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi  Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 
de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanţe nr. 79/07.06.2017 şi raportul Comisiei 
juridice şi de disciplină nr. 200/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Potrivit avizului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 
3964184/28.03.2017; 

În aplicarea prevederilor nr. Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 
criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, cu un număr total de 128 de 
posturi, din care 15 de conducere, conform anexelor nr. 1*, 2* şi 3*, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare îşi 
încetează aplicabilitatea.  
 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucureşti şi Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor 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 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 
Bucureşti, 08.06.2017 
Nr. 227 
 
 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi  

funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Bucureşti 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 10/07.06.2017, raportul 

Comisiei economică, buget, finanţe nr. 80/07.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

201/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi alin. (6) lit. a) pct. 6 şi art. 45 alin. (1) 

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Clubului Sportiv Municipal Bucureşti cu un număr total de 69 de posturi, din care 8 posturi de 

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

 Art. 2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 57/2016, precum şi orice altă prevedere contrară 

prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

şi Clubul Sportiv Municipal 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 08.06.2017. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 228 
 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi  Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Muzeului Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 
de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi Direcţiei Cultură, Sport, 
Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 14/07.06.2017, raportul Comisiei economică, 
buget, finanţe nr. 81/07.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 202/07.06.2017 din 
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 

aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Luând în considerare avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia 

Patrimoniu Cultural – Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor Publice nr. 1239/D.P.C./28.03.2017; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
art. 30 alin. (2) din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 155 de posturi, din care 15 de conducere, 
statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Muzeului Municipiului Bucureşti, 
conform anexelor nr. 1*, 2* şi 3*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B.nr. 161/2015, precum şi orice altă prevedere contrară 
prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucureşti şi Muzeul Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 
Bucureşti, 08.06.2017 
Nr. 229 

 
 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 125/30.08.2012 privind  

transmiterea către Centrul Militar Zonal Bucureşti a imobilului situat în str.  

Icoanei nr. 27, sector 2, în folosinţă gratuită, pe termen de 20 de ani 

  

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

de specialitate comun al Direcţiei Investiţii, Direcţiei Patrimoniu şi Administraţiei Fondului Imobiliar; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 48/07.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 203/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare solicitarea Ministerului Apărării Naţionale – Statul Major General – 

Centrul Militar Zonal Bucureşti nr. 3679/16.03.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 35 lit. e) din Legea nr. 45/1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 414/1997 pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea 

centrelor militare judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  art. 76 alin. (1) din Legea nr. 446/20.11.2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 124 din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 125/2012 privind transmiterea către Centrul Militar Zonal 

Bucureşti a imobilului situat în str. Icoanei nr. 27, sector 2, în folosinţă gratuită pe termen de 20 de ani 

se modifică şi va avea următorul cuprins:                      

 "Art. 2 Toate operaţiunile de Carte Funciară cad în sarcina direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi în sarcina Administraţiei Fondului 

Imobiliar. " 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 125/2012 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar 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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 230 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea articolelor 21 și 22 din anexa nr. 3 a anexei Hotărârii  

C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul  

Municipiului București 

 

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

Municipiului București şi raportul de specialitate al Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea 

Circulație; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 32/07.06.2017 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 204/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-   Art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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. b), alin (4) lit. e) 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 Articolul 21 din anexa nr. 3 a anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea 

strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, se completează prin adăugarea literei e) cu 

următorul cuprins: 

”e) ocuparea fără drept a unui loc de parcare legal atribuit.”  

Art. II Litera a) a paragrafului (1) al articolului 22 din anexa nr. 3 a anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 

124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, se completează 

și va avea următorul cuprins: 

”a) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a) art. 11 lit. b) și c), art. 16 lit. a) și b), art .19 lit. a) – 

c), art. 20. lit. a) – c) și art. 21 lit. e), cu amendă de la 500 la 1.000 lei. 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/2008 rămân neschimbate. 
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Art. IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Primăriile Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 231 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind iniţierea, pregătirea şi implementarea Programului „Eu în LicEU”  

în anii 2017 -2019 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 205/07.06.2017, raportul Comisiei pentru 

relaţia cu Uniunea Europeană nr. 1/08.06.2017 şi raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi 

educaţie civică nr. 11/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu Decizia Consiliului European nr. 2016/1316 din 26 iulie 2016 de stabilire a 

unei ordini revizuite în care statele membre vor deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene până 

în anul 2030, potrivit căreia România va deţine preşedinţia în perioada ianuarie – iunie 2019; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă iniţierea şi pregătirea implementării programului „Eu în LicEU”, program care 

are ca scop pregătirea liceenilor din clasele a XI – a şi a XII – a, în anii şcolari 2017 – 2018 şi 2018 – 

2019, cu privire la valorile Uniunii Europene şi rolul acesteia în procesul de educare şi formare. 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să aprobe metodologia de 

derulare a acestui proiect la nivelul municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 232 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Regia Autonomă de Transport Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane 

şi Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 95/08.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 229/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti nr. 145/29.05.2017 prin care au fost aprobate organigrama şi statul de funcţii, 

adoptată în baza art. 41 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 

regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama Regiei Autonome de Transport Bucureşti cu un număr total de 

10625 posturi, din care 217 posturi de conducere, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 2 (1) Se aprobă statul de funcţii al Regiei Autonome de Transport Bucureşti, corespunzător 

art. 1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

         (2) Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcţionale vor fi aprobate 

de Consiliul de Administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

         (3) În cazul în care organigrama (structura organizatorică) şi numărul de posturi aprobate 

prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu se modifică, statul de funcţii se aprobă 

de către Consiliul de Administraţie. 

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

Art. 4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti – R.A.T.B. 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 233 
*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Bugetului Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 2017 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget şi Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 96/08.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 228/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

(R.A.T.B.) pe anul 2017, cu încadrarea în nivelul total al subvenţiei aprobate pentru Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/05.04.2017, în valoare de 550.000 mii lei, 

conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă extras din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti pe anul 2017, coloana "Propuneri an curent" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre 

pentru publicare, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 20/2016. 

Art. 3 Anexa nr. 1* şi anexa nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 234 
 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea situației juridice a terenului situat limitrof sediului Direcției 

 Generale de Poliție Locală Sector 6, din Șoseaua Orhideelor nr. 2D, sector 6 și transmiterea 

acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 49/07.06.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 211/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare solicitarea Consiliului Local din cadrul Primăriei Sectorului 6, înregistrată 

la registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1500707/06.04.2017 și la Direcția Patrimoniu 

sub nr. 4758/07.04.2017, precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 111/30.03.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

-   Art. 41 alin. (6) din Legea nr. 7/1996, cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-   Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), art. 45 alin. (3), art. 81, alin. 2 lit. f) 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 declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, terenul situat 

limitrof sediului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, din șoseaua Orhideelor nr. 2D, sector 6, 

identificat conform planului anexă* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă transmiterea terenului prevăzut la art.1 din administrarea Consiliului General 

al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6 în scopul construirii unei parcări. 

Art. 3 În situația  în care în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri terenul nu este folosit conform destinației prevăzute la art. 2, se revocă dreptul de 

administrare.  

Art. 4 Administratorul are obligația inventarierii conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. 

nr.186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 

București. 

Art. 5 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se va modifica în mod corespunzător. 
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Art. 6 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului 

București, prin grija Consiliului Local Sector 6; 

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

București și Consiliul Local Sector 6  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în 

administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti a centralei termice care 

deserveşte obiectivul de investiţii Stadionul Naţional “Lia Manoliu“ amplasat în Bulevardul Basarabia 

 nr. 37 – 39, sector 2, Bucureşti 

  

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

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

Publice, Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană – Direcţia de Mediu şi Administraţiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 26/08.06.2017, raportul Comisiei 

pentru utilităţi publice nr. 13/07.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

214/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 

termică şi  art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea 

sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea directă către Regia Autonomă de Distribuţie a 

Energiei Termice Bucureşti a centralei termice care deserveşte obiectivul de investiţii Stadionul 

Naţional “Lia Manoliu“ amplasat în Bulevardul Basarabia nr. 37 – 39, sector 2, Bucureşti. 

 Art. 2 Transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

Bucureşti a centralei termice se va face pe baza unui protocol, încheiat între Administraţia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti. 

  Art. 3  Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti va aplica tariful de 

producere a energiei termice pentru centrala termică conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 315/2008, iar 

pentru facturarea energiei termice către Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, va aplica 

prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/2011. 

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

Bucureşti, Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti şi Administraţia Lacuri, 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 236 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractului – cadru și desemnarea administratorului special al  

Regiei Autonome de Distribuție a Energie Termice – RADET București, precum și a persoanei 

împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta 

 

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

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

Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 14/07.06.2017 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 215/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de adresa ROMINSOLV – administrator judiciar al Regiei Autonome de Distribuție 

a Energiei Termice (RADET) București nr. 13613/06.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului 

București - Primar General cu nr. 4054/06.06.2017; 

Luând act de solicitarea domnului Sorin Chiriță – administrator special la Regia Autonomă de 

Distribuție a Energiei Termice – RADET București, înregistrată la Primăria Municipiului București – 

Primar General nr. 4053/06.06.2017, de încetare a contractului de mandat încheiat cu Consiliul 

General al Municipiului București, în baza art. 8 lit. d), respectiv acordul părților, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 327/2016; 

În aplicarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 327/31.10.2017, precum și al art. 8 lit. d) 

din contractul de mandat încheiat între domnul Sorin Chiriță – administrator special la Regia 

Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET București și Consiliul General al Municipiului 

București, reprezentat prin domnul Culea Marian Orlando în calitate de mandant; 

În conformitate cu prevederile art 52, art. 56 alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) și alin. (5) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă încetarea contractului de mandat  al domnului Chiriță Sorin, administrator 

special la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET), anexă* la Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 378/31.10.2016, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 Se aprobă desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a 

Energiei Termice – RADET București în persoana domnului Nițu Răzvan Ionuț. 
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Art. 3 Se aprobă transformarea contractului de mandat, în forma și conținutul aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B nr. 327/2016 în contract de mandat – cadru al administratorului special la Regia 

Autonomă de Distribuție a Energiei Termice – RADET București, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se împuternicește domnul Culea Marian Orlando să semneze contractul de mandat cu 

domnul Nițu Răzvan Ionuț, administrator special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei 

Termice (RADET), conform contractului – cadru prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre.  

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

București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) precum și persoanele 

nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 237 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală  Străzi Poduri şi Pasaje  

Bucureşti S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117358/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017; 

Luând act de neacceptarea D&D Expert Accounting S.R.L. a mandatului de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Străzi Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 89/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 217/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

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

- Hotărârii C.G.M.B nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Străzi Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. 2 lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 13, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 în sensul înlocuirii din funcţia 

de cenzor a D&D Expert Accounting S.R.L. cu doamna Muntianu Ana. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 rămân neschimbate. 

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

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 238 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Parking Bucureşti S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117296/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017; 

Luând act de neacceptarea D&D Expert Accounting S.R.L. a mandatului de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Parking Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 84/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 216/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 83/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – administrarea parcărilor publice; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Parking Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. 2 lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 11, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 în sensul înlocuirii din funcţia 

de cenzor a D&D Expert Accounting S.R.L. cu doamna Muntianu Ana. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 rămân neschimbate. 

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

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 239 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Managementul Traficului  

Bucureşti S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117107/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017; 

Luând act de neacceptarea D&D Expert Accounting S.R.L. a mandatului de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A. 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 85/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 218/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – managementul sistemelor integrate de 

trafic, informare călători şi management al flotei transportului public; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. 2 lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 11, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 în sensul înlocuirii din funcţia 

de cenzor a D&D Expert Accounting S.R.L. cu doamna Muntianu Ana. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 240 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117259/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017; 

Luând act de neacceptarea de către GSR Expertise S.R.L. a mandatului de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 90/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 219/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 69/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

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

infrastructurii unităţilor sanitare ale municipalităţii; 

-Hotărârii C.G.M.B nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Medicala Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 în sensul înlocuirii din funcţia 

de cenzor a GSR Expertise S.R.L. cu doamna Muntianu Ana. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 rămân neschimbate. 

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

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 241 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117328/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017; 

Luând act de neacceptarea de către GSR Expertise S.R.L. a mandatului de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 86/07.06.2017, raportul Comisiei pentru 

comerţ, turism şi protecţia consumatorului nr. 13/08.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 220/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – punerea în valoare şi exploatarea 

obiectivelor turistice din capitală precum şi promovarea Municipiului Bucureşti ca destinaţie turistică; 

-Hotărârii C.G.M.B nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Turistica Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a GSR Expertise S.R.L. cu doamna Muntianu Ana. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 242 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală  Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117270/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017; 

Luând act de neacceptarea de către GSR Expertise S.R.L. a mandatului de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 87/07.06.2017, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecţia mediului nr. 23/08.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

221/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 74/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – administrarea parcurilor, lacurilor şi 

strandurilor de pe raza Municipiului Bucureşti; 

-Hotărârii C.G.M.B nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a GSR Expertise S.R.L. cu doamna Muntianu Ana. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 243 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117151/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017; 

Luând act de demisia doamnei Istrate Daniela din funcţia de cenzor al societăţii Compania 

Municipală Agrement Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 88/07.06.2017, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecţia mediului nr. 24/08.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

222/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – serviciul de administrare a reţelei de 

agrement a Municipiului Bucureşti; 

-Hotărârii C.G.M.B nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Agrement Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a doamnei Istrate Daniela cu doamna Alexe Ionelia. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 244 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală  Sport pentru Toţi  

Bucureşti  S.A 

 

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

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

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017; 

Luând act de demisia doamnei Vasile Simona Victoria din funcţia de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 94/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 223/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

administrarea de baze sportive şi terenuri de sport; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 131/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a doamnei Vasile Simona Victoria cu doamna Alexe Ionelia. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 245 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Pază şi Securitate  

Bucureşti S.A 

 

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

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

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017; 

Luând act de demisia doamnei Vasile Simona Victoria din funcţia de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 93/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 224/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

obiectivelor de interes public şi privat; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a doamnei Vasile Simona Victoria cu doamna Dumitrescu Georgeta. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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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 08.06.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 246 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală  Iluminat Public Bucureşti S.A 

 

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

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

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017; 

Luând act de demisia doamnei Vasile Simona Victoria de cenzor al societăţii Compania 

Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 83/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 225/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

asigurării serviciului de iluminat public; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a doamnei Vasile Simona Victorie cu doamna Alexe Ionelia. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 rămân neschimbate. 

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

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 247 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală  Întreţinerea Arborilor şi  

Spaţiului Verde Bucureşti S.A 

 

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

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

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017; 

Luând act de demisia doamnei Vasile Simona Victoria din funcţia de cenzor al societăţii 

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

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 92/07.06.2017, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecţia mediului nr. 25/08.06.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

226/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

pe spaţiile verzi aflate pe domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

-Hotărârii C.G.M.B nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

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

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a doamnei Vasile Simona Victoria cu doamna Alexe Ionelia. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 rămân neschimbate. 
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Art. III 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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 248 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea  

înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală  Eco Igienizare Bucureşti  

S.A 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117345/15.03.2017 şi raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea  modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017; 

Luând act de demisia doamnei Vasile Simona Victoria din funcţia de cenzor al societăţii 

Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 92/07.06.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 226/07.06.2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – prestarea activităţii de salubritate – 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi efectuarea de tratamente fitosanitare; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 în sensul înlocuirii din 

funcţia de cenzor a doamnei Vasile Simona Victoria cu doamna Dumitrescu Georgeta. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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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 08.06.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 249 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea unui Consiliu de Administratie provizoriu  

al Regiei Autonome de Transport București 

 

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

Municipiului București și raportul  comun  de  specialitate  al   Direcției Managementul Resurselor 

Umane și Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;.  · 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 33/07.06.2017 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 206/07.06.2017 din cadrul  Consiliului General al Municipiului 

București; 

În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. d) coroborat cu art. 64^1 alin. (2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvemului nr. 109/2011 privind  guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se numesc următorii administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei 

Autonome de Transport București, până Ia finalizarea procedurii de selecție a administratorilor 

prevaăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările 

ulterioare: 

1.  Mihail Adrian Sorin 

2.  Cieocoiu lonuț Nicolae 

3.  Gogescu luliu Dan 

4.  Catana Dumitru 

5.  Trifan Bogdan Alexandru 

6.   Petcu Mihai 

Art. 2 Se aprobă contractul de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație provizoriu al 

Regiei Autonome de Transport București, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Se împutemicește domnul Culea Marian Orlando să semneze, în numele și pentru 

Consiliul General al Municipiului București, contractul de mandat prevăzut Ia art. 2. 

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare Ia data de 07.07.2017 

Art. 5 Începând cu data de 07.07.2017 Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/2017 și Hotărârea  C.G.M.B. 

nr. 144/2017 se abrogă. 
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Art. 6  Direcțiile din  cadrul  aparatului de  specialitate al  Primarului General  al Municipiului 

București și Regia Autonomă de Transport București  vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București  din data 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 250 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București-Ilfov 
 

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

Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 12/07.06.2017 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 207/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor art. 5 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 141/11.04.2017 privind constituirea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov; 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 

45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se împuternicește doamna Mândru Monica, cetățean român, născută la data de 

…………., la ……………….., domicialită în …………………………………………….., posesor al 

B.I./C.I. seria ………….. nr.  …………, eliberat de ………………, la data de…………. să facă parte 

din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov și 

să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov la registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa 

Judecătoriei sector …… . 

Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 141/11.04.2017 se completează cu prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

Bucureşti şi persoana desemnată 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 08.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 251 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru transport public București-Ilfov 

 

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

de specialitate al Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 34/07.06.2017 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 208/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – 

cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate a serviciilor de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor: 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogarea 

Regulamentului  (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Art. 5 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov; 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 

45 alin. (1) şi  alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuternicește domnul Coaje Marius Valentin, cetățean român, născut(ă) la data de 

…………., la ……………….., domicialit(ă) în …………………………………………….., posesor al 

B.I./C.I. seria ………….. nr.  …………, eliberat de ………………, la data de…………. să facă parte 

din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-
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Ilfov și să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov la registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă 

grefa Judecătoriei sector …… . 

Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 se completează cu prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

Bucureşti şi persoana desemnată 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 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 252 
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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.149/2016 privind constituirea  

comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 209/07.06.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (5) și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 149/2016 se completează după cum urmează: 

a) Comisia juridică și de disciplină se completează cu: 

1.  Marinescu Sorin Dumitru 

2.  Radu Elena 

b) Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană se completează cu: 

1. Radu Elena 

c) Comisia economică, buget, finanțe se completează cu: 

1. Berceanu Octavian Alexandru 

d) Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului se completează cu: 

1. Ivan Florin 

e) Comisia pentru utilități publice se completează cu: 

1. Ivan Florin 

f) Comisia patrimoniu se completează cu: 

1. Poșircaru Ion 

2. Berceanu Octavian Alexandru 

g) Comisia transporturi și infrastructură urbană se completează cu: 

1. Poșircaru Ion 

h) Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice se 

completează cu: 

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

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

completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 253 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

comisiei de validare 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 210/07.06.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată şi completată prin 

Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 141/2016 privind alegerea comisiei de validare se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„1. Domnul Consilier general Ciurea Alexandru se înlocuieşte cu domnul Consilier general 

Gâdiuţă Alexandru Valeriu.”  

 

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

Bucureşti din data de 08.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 08.06.2017 

Nr. 254 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind acordul de principiu pentru achiziționarea de către Municipiul București a  

pachetului de acțiuni deținut de Ministerul Economiei/Ministerul Energiei și Societatea 

 Națională de Gaze Naturale Romgaz SA, la Electrocentrale București SA. 

 

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

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

Economice; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

-Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. (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 de principiu achiziționarea la valoarea nominală de către Municipiul București 

a pachetului de acțiuni deținut de Ministerul Economiei/Ministerul Energiei și Societatea Națională de 

Gaze Naturale Romgaz S.A., la Electrocentrale București S.A. 

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

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București pentru aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 255 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea cheltuielilor de întreţinere în adăposturile Autorităţii pentru Supravegherea şi 

Protecţia Animalelor (A.S.P.A.) a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă 

 

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

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

pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 19, art. 45 alin. (2) şi art. 85 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 stabilirea tarifului de întreţinere în adăposturile Autorităţii pentru 

Supravegherea şi Protecţia Animalelor (A.S.P.A.) a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă, la 

valoarea de 6.5 lei/zi de cazare. 

Art. 2 Realizarea procedurii de adopţie la distanţă se va efectua în baza unei metodologii 

elaborate de Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (A.S.P.A.). 

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

Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 256 



95 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea de principiu pentru achiziționarea de către Municipiul  

București a unui număr maxim de 100 de autobuze urbane electrice și  

infrastructura de încărcare necesară acestora 

 

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

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

Drumuri și Sistematizarea Circulației și al Direcției Buget; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 36/29.06.2017 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. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă de principiu achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 

maxim 100 de autobuze urbane electrice și infrastructura de încărcare necesară acestora. 

Art. 2 Se împuternicește Regia Autonomă de Transport București să facă demersurile necesare 

în vederea elaborării documentației tehnico-economice (studiul de fezabilitate) pentru introducerea de 

autobuze electrice în sistemul de transport public de pe teritoriul Municipiului București. 

Art. 3 Documentația tehnico-economică (studiul de fezabilitate) prevăzută la art. 2 va determina 

numărul de vehicule, dimensionarea infrastructurii de încărcare necesară acestora, modul și etapele 

în care vor fi utilizate în sistemul de transport public de pe teritoriul Municipiului București și va fi 

transmisă spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București. 

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

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

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 257 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ”Bicicliști în București” 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu și al Direcției 

Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 27/29.06.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) 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 proiectul „Bicicliști în București” care are ca scop încurajarea mersului pe 

bicicletă și a mijloacelor de transport nepoluante, cu efecte asupra sănătății populației, reducerii 

poluării și a descongestionării traficului. 

Art. 2 Pentru implementarea proiectului prevăzut la art.1 se aprobă acordarea unui număr de 

5000 de vouchere în valoare de 500 lei/voucher/persoană, care vor putea fi folosite exclusiv la 

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

Art. 3 Beneficiarii voucherelor trebuie să fie cetățeni cu domiciliul sau reședința în București, cu 

vârsta minimă de 18 ani împliniți în anul 2017. 

Art. 4 Proiectul ”Bicicliști în București” se va desfășura pe baza unui Regulament ce va fi 

elaborat de către Direcția de Mediu, în colaborare cu celelalte direcții din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului București și aprobat prin dispoziție a Primarului 

General al Municipiului București. 

Art. 5 Coordonarea proiectului prevăzut la art. 1 se va realiza de către Direcția de Mediu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București. 

Art. 6 Se suplimentează bugetul Primăriei Municipiului București pe anul 2017 aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/2017 cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 74.02 Protecția 

Mediului, subcapitolul 74.02.03 – Reducerea și controlul poluării la alineatul 20.30.30 cu suma de 

2.500 mii lei și se diminuează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale subcapitolul 

54.02.05 art. 50.04 cu aceeași sumă. 

Art. 7 Primarul General al Municipiului București prin aparatul de specialitate va include 

modificările din prezenta hotărâre în bugetul Municipiului București și anexele la acesta pe anul 2017. 

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

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 258 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Piaţa Ronald Reagan spaţiului public aflat la intersecţia dintre Piaţa 

Victoriei cu strada Paris şi strada Duiliu Zamfirescu, sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 50/21.06.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 6/22.06.2017 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 2 lit. d), din Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se atribuie denumirea de  Piaţa Ronald Reagan, (n.1911 – d.2004), fost cel de-al 

patruzecilea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, spaţiului public aflat la intersecţia dintre Piaţa 

Victoriei cu strada Paris şi strada Duiliu Zamfirescu, sector 1, Bucureşti 

Art. 2 Piaţa sus – menţionată se identifică conform planului de situaţie* anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Administraţia Străzilor, Primăriei 

Sector 1, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Companiei Naţionale 

Poşta Română S.A., Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară al Municipiului Bucureşti.  

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 259 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a  

consumatorilor din municipiul Bucureşti 
 

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

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

În conformitate cu prevederile: 

- art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8, alin (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publică; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor 

din municipiul Bucureşti, prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, operatorul serviciului de termoficare şi 

entităţile înfiinţate la nivelul municipiului Bucureşti, având atribuţii în domeniul alimentării cu energie 

termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 260 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean llfov a trecerii din domeniul public al 

județului llfov și administrarea Consiliului Județean llfov în domeniul public al Municipiului  

București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a străzilor din  

ansamblul de locuințe Henri Coandă 

 

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

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

al Direcției Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 52/29.06.2017 și raportul Comisiei transporturi și 

infrastructură urbană   nr.  37/29.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Având în vedere prevederile : 

-  Hotărârii Consiliului Județean llfov nr. 50/31.05.2017 privind solicitarea trecerii din domeniul 

public al Unității Administrativ Teritoriale Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari în 

domeniul public al judetului llfov și administrarea Consiliului Județean llfov cu nr. 7353/26.06.2017 și 

înregistrată Ia Direcția Generală lnfrastructură și Servicii Publice cu nr. 1028/26.06.2017; 

-  Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 102/07.06.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul 

public  al Orașului  Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul public al județului 

llfov și administrarea Consiliului Județean llfov a străzilor din ansamblul de locuințe Henri Coandă 

situate pe raza administrativ - teritorială a orașului Voluntari, declarându-se din bunuri de interes public 

local în bunuri de interes public județean, transmisă prin adresa lnstituției Primarului Voluntari cu nr. 

13298/13.06.2017 și Ia Direcția Utilități Publice cu nr. 7856/21.06.2017; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea  nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, 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 

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  (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul Județean llfov a trecerii din domeniul public al 

județului llfov și administrarea Consiliului Județean llfov a străzilor din ansamblul de locuințe Henri 

Coandă, situate pe raza administrativ teritorială a orașului Voluntari, în domeniul  public  al  

Municipiului  București  și administrarea Consiliului General al Municipiului București, identificate 

conform anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Predarea - preluarea străzilor menționate Ia alin. (1) se va face pe bază  de protocol ce se 

va încheia de reprezentanții legali ai părților în termen de 30 de zile de Ia data emiterii prezentei 

hotărâri. 

Art. ll Trecerea prevăzută Ia art. I se realizează strict în vederea derulării obiectivului de 

investiții "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, precum și a drumurilor 

aferente ansamblului Henri Coandă -lot II" și pe durată determinată, respectiv până Ia recepția Ia 

terminarea lucrărilor dar nu mai târziu de 5 ani de zile de Ia aprobarea prezentei hotărâri, urmând ca 

într-un termen de 30 de zile după data procesului- verbal de recepție suprafețele de teren respective 

să revină în patrimoniul Județului llfov, iar investițiile edificate sub acestea de către municipiul 

Bucureşti, constând în  sistemul de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială să 

rămână în patrimoniul municipiului București. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea obiectivului de investiţii Stadion Naţional "Lia Manoliu" reabilitat şi modernizat, în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Investiţii, Direcţiei Patrimoniu şi Administraţiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 53/29.06.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile : 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/27.07.2006 privind darea în administrare a unor imobile 

Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu"); 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 58/28.02.2017 privind transmiterea obiectivului de investiţii Stadionul 

Naţional "Lia Manoliu" reabilitat şi modernizat în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă trecerea obiectivului de investiţii Stadion Naţional "Lia Manoliu" reabilitat şi 

modernizat, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 58/28.02.2017 privind transmiterea obiectivului de investiţii 

Stadionul Naţional "Lia Manoliu" reabilitat şi modernizat în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri 

şi Agrement Bucureşti îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 262 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Bibliotecii Metropolitane București în administrarea Muzeului 

Național al Literaturii Române a imobilului situat în București, str. Anton Pann nr. 20, sector 3 

 

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

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

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului București nr. 

54/29.06.2017; 

 Ținând cont de: 

 -adresa Muzeului Național al Literaturii Române nr. 2338/20.06.2017, înregistrată la Direcția 

Cultură, Sport, Turism cu nr. 4243/20.06.2017; 

 -adresa Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 4243/2338/20.06.2017; 

 -adresa Bibliotecii Metropolitane București nr. 4416/20.06.2017, înregistrată la Direcția Cultură, 

Sport, Turism cu nr. 4248/20.06.2017. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

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

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  Imobilul situat în București, str. Anton Pann nr. 20, sector 3, aflat în domeniul public al 

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

se transmite din administrarea Bibliotecii Metropolitane București în administrarea Muzeului Național 

al Literaturii Române, ambele instituții publice de cultură de interes local, în scopul amenajării unui 

spațiu dedicat activității întreprinse de Anton Pann în formarea limbii române, prin activitatea sa 

tipografică sub denumirea Casa Memorială Anton Pann. 

 Art.2 Predarea-primirea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face în termen 

de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul instituțiilor modificându-se 

corespunzător. 

 Art.3 Anexa nr. 6 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 70/27.04.2004 privind transmiterea în administrarea 

Bibliotecii Metropolitane București, succesoare a Bibliotecii Municipale ”Mihail Sadoveanu”, a unor 

spații și a imobilelor în care funcționează, în prezent, subunitățile acesteia își încetează 
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aplicabilitatea, iar Muzeul Național al Literaturii Române va inventaria imobilul conform listei anexă* la 

prezenta hotărâre. 

 Art.4 Schimbarea destinației conform art. 1 atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

 Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Muzeul Național al 

Literaturii Române și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.  

103/29.03.2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri  

pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului şi administrarea  

Ministerului Apelor şi Pădurilor în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Mediu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 55/29.06.2017 și raportul Comisiei de ecologie şi 

protecţia mediului nr. 28/29.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 9 alin (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

103/29.03.2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 

transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi 

Pădurilor în domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 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. I Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 103/29.03.2017 se 

completează cu anexa* la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

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

grija Secretariatului General al Municipiului Bucureşti. 

  Art. III Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/29.03.2017 se completează cu prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind demararea proiectului de implementare a stațiilor de alimentare 

a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului București 

 

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

Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 38/29.06.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă amenajarea celor 74 locuri de parcare identificate în anexa nr. 1, în 

vederea implementării a 30 module de stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul 

Municipiului București. Anexa nr. 1* face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Modulele de stații de alimentare vor fi puncte de reîncărcare cu putere înaltă pentru 

autovehicule și vor fi echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu conectori de tip 2, conform 

descrierii din Standardul EN62196-2, în conformitate cu Anexa 2 punctul 1.2 din Legea 34/2017. 

 (3) Administrația Străzilor va identifica și inventaria, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, alte amplasamente potrivite pentru punerea în funcțiune de stații de 

alimentare a automobilelor electrice. 

 (4) Administrația Străzilor București va amenaja punctele de încărcare prevăzute la alin. (1) 

până cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2019. 

 Art.2 Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulației va face demersurile necesare pentru realizarea documentației tehnico-

economice (studiul de fezabilitate) pentru realizarea stațiilor de alimentare a automobilelor electrice 

pe teritoriul Municipiului București, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 Art.3 (1) Până la data de 1 ianuarie 2019, proprietarii sau administratorii de spații comerciale 

sau birouri, după caz, care dețin mai mult de 100 de locuri de parcare, vor instala puncte de 

reîncărcare cu putere înaltă pentru autovehicule, pentru cel puțin 1% din locurile de parcare 

respective. 
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 (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

de la 3.000 la 5.000 lei. 

 (3) Sumele încasate potrivit alin. (2) se fac venituri la bugetul local al Municipiului București și 

vor fi folosite pentru proiecte care vizează reducerea poluării aerului. 

 Art.4 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.5 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 117/2013.   

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Universitatea din București în 

vederea derulării proiectului ”Cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească – a 57-a 

ediție, 2017” 
 

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

Municipiului București şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia 

Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport și educație civică din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, nr. 12/29.06.2017; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Universitatea din București, 

în vederea realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului ”Cursurile de vară de limbă, 

cultură și civilizație românească – a 57-a ediție, 2017, prevăzut în anexa* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în 

numele Municipiului Bucureşti, Acordul de cooperare prevăzut la art.1. 

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

publice/serviciile publice de interes local menționate în anexă  vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 266 

 

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

General al Municipiului București   
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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 moştenitor nr. 2/08.06.2017, respectiv cota de 5/8 din dreptul de proprietate asupra 

imobilului situat în Bucureşti, Str. Gârlei nr. 29A, 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; 

Văzand raportul Comisiei patrimoniu nr. 56/29.06.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 2/08.06.2017; 

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 moştenitor nr. 2/08.06.2017, 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 imobil prevăzut la art. 1 se va 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 267 

 

ANEXA la  Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/2017 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.2/08.06.2017 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Gârlei nr. 

29A,sector 1 

Cota de 5/8 din imobilul compus din teren intravilan în 

suprafață de 134 mp, precum și construcțiile edificate pe 

acest teren, respectiv: C1 – locuință formată din două 

camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 50,36 

mp și o suprafață construită Ia sol de 61 mp, și C2-magazie 

cu o suprafață construită la sol de 13 mp. 

 



112 
 

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. 8/25.05.2017, situat în Bucureşti, Str. Străduinţei nr. 9, bl. 

D3, sc. 4, et. 4, ap. 59, sector 4 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; 

Văzand raportul Comisiei patrimoniu nr. 57/29.06.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 8/25.05.2017; 

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. 8/25.05.2017, 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 imobil prevăzut la art. 1 se va 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 268 

 

 

ANEXA la  Hotărârea C.G.M.B. nr. 268/2017 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr.8/25.05.2017 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Străduinței 

nr. 9, bl. D3, sc. 4, et.4, 

ap. 59, sector 4. 

Apartament compus din două camere de locuit și 

dependințe în suprafață  utilă de 46,57 mp, împreună cu 

cota-parte de 1,54% din suprafața de folosință comună a 

imobilului-bloc și împreună cu aceeași coță-parte, 

respectiv suprafața indiviză de 17.47 mp din terenul 

aferent locuinței, atribuită în folosință pe durata existentei 

construcței. 

 



114 
 

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. 32/12.06.2017, respectiv al apartamentului de la etajul 1 al 

contrstrucţiei situate în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 18, sector 5 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; 

Văzand raportul Comisiei patrimoniu nr. 58/29.06.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 32/12.06.2017; 

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. 32/12.06.2017, 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 imobil prevăzut la art. 1 se va 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 269 

 

ANEXA la  Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2017 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr.32/12.06.2017 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Dr. Grigore 

Romniceanu nr. 18, sector 

5 

Apartamentul de Ia etajul al construcței , compus din două 

camere de locuit și dependințe împreună cu terenul cu o 

suprafață indiviză de 112 mp, și părțile și dependințele 

comune imobilului, care prin natura și destinația lor sunt în 

proprietate comuă. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor terenuri situate în Sectorul 5, din domeniul privat al 

Municipiului București în domeniul public al Municipiului București și transmiterea în administrarea 

ConsiliuluiLocal al Sectorului 5 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 59/29.06.2017  din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

 Ținând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr.325 /31.10.2016  privind înscrierea în domeniul privat al 

Municipiului București a imobilelor-terenuri situate în București, Sectorul 5, Aleea Pricopan nr.1A, 3A, 

4A, 18A, Aleea Vicina nr. 3A și Aleea Salaj nr.5A,7A,11A; 

 Văzând Nota de constatare nr. 1416717/1418493/1/05.08.2016, a  Serviciului Cadastru - 

Direcția Patrimonlu; 

 În  conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din  Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și 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 trecerea din domeniul privat al Municlpiului București, în domeniul public al 

Municipiului București a următoarelor imobile - terenuri: 

- teren în suprafață de 345 mp, situat în București, Aleea Pricopan, nr.18A, Sector 5, înscris în 

CF nr. 216826 UAT București Sectorul 5; 

- teren în suprafață de 630,79 mp, situat în  București, Aleea Pricopan, nr. 4A, Sector 5, înscris 

în CF nr.216827 UAT București Sectorul 5; 

-teren în suprafață de 475 mp, situat în București Aleea Pricopan, nr. 3A, Sector 5, înscris în 

CF nr. 216829 UAT București Sectorul 5; 

-teren în suprafață de 923,26 mp, situat în București, Aleea Pricopan, nr. 1A, Sector 5,  înscris 

în CF nr.216828 UAT București Sectorul 5; 

- teren în suprafață de 353 mp, situat în București Aleea Vicina, nr. 3A, Sector 5, înscris în CF 

nr. 216818 UAT București Sectorul 5; 
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- teren în suprafață de 438,38 mp, situat în București, Aleea Sălaj, nr. 11A, Sector 5, înscris în 

CF nr. 216838 UAT București Sectorul 5; 

 - teren în suprafață de 311,45 mp, situat în București, Aleea Sălaj, nr.7A, Sector 5, înscris în 

CF nr.216830 UAT București Sectorul 5; 

- - teren în suprafață de 563 mp, situat în București, Aleea Sălaj, nr. SA, Sector 5, înscris în CF 

nr.216837 UAT București Sectorul 5. 

Art.2 Se aprobă transmlterea imobilelor terenuri prevăzute Ia art. 1 în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 5 și vor fi inventariate de către administrator conform anexei Ia Hotărârea 

C.G.M.B.nr.186/2008. 

Art.3 Predarea-primirea imobilelor prevăzute Ia art.1 se va face pe baza de proces- verbal 

încheiat între Municipiul București și Consiliul Local al Sectorului 5, în termen de 30 de zile de Ia 

intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 5  vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 270 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea componențel nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  și 

Urbanism 

 

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

de  specialitate al Direcției Generale de  Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 355/2016, modificată prin Hotărârea C.G.M.B.nr. 219/2017 se 

completeaza cu: 

1.Arh. Criveanu Irina 

2.Arh.Enache Constantin 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 355/2016 modificată prin Hotărârea  C.G.M.B. nr. 219/2017 se 

completează cu prevederile din prezenta hotărâre. 

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

București și persoanele  menționate  Ia  art.  1  vor  aduce  Ia  îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 271 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până Ia 

150 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București 

 

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

Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 60/29.06.2017  din  cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile art. 12 lit. b), art. 15 lit. e) art. 22 alln. (2) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ținând cont  de Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General; 

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

din Legea nr. 215/2001 privind 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 Pentru concesionarea fără licitație publică a terenurilor cu suprafața până în 150 

mp,·destinate construirii și aparținând domenlului privat al Municipiului București, aflate în situația 

prevazută de art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții  

se vor respecta următoarele cerințe: 

a) Solicitantul (proprietarul terenului adiacent celui solicitat spre concesionare) are  obligația  să  

efectueze în numele și pentru  Municipiul București, publicitatea imobiliară, respectiv cadastru și 

intabularea acestor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Bucure  ști; 

b) Cheltuielile prilejuite de cele stipulate Ia pct. a) cad în sarcina concesionarului; 

c) Direcția patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București va pune la dispoziția 

concesionarului toate documentele necesare în vederea realizării celor prevăzute la pct. a); 

d)  Cadastru și intabularea  terenurilor se  vor  realiza  de  către  solicitant  după adoptarea 

Hotărârii C.G.M.B. privind concesionarea terenului respectiv, dar înainte de încheierea contractului de 

concesiune. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 272 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, 

cu stăpân, la nivelul Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

         Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 29/29.06.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- 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; 

- Art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar, republicată. 

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

decizională în administraţia publică, republicată; 

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la 

nivelul Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) şi direcţiile din cadrul 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 273 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea signalisticii şi serviciilor  de recepţie în 

spitalele din subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

decizională în administraţia publică, republicată; 

         În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea signalisticii şi serviciilor de recepţie în 

spitalele din subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, prevăzut în anexa* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului 

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

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 274 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea iniţierii unui Planul Urbanistic Zonal pentru reglementarea 

 imobilului situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 273, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Sentinţei civile nr. 5930 din data de 22.09.2015, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – 

Secţia a II – a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 34031/3/2012*, rămasă definitivă şi 

irevocabilă; 

- Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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 (1) Se aprobă elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reglementarea imobilului situat 

în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 273, Sector 1. 

 (2) Structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti va iniţia elaborarea 

Planului Urbanistic Zonal prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea 

competenţelor specifice. 

 (3) Imobilul ce urmează a fi reglementat se identifică cu nr. cadastral 242903. 

 Art.2 Planul urbanistic zonal menţionat la art. 1 va fi inclus pe lista documentaţiilor de urbanism 

prioritare ce urmează a fi finanţate de la bugetul municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Reglementările urbanistice stabilite prin planul urbanistic zonal menţionat la art. 1 vor fi 

preluate în cadrul Planului Urbanistic General ce face obiectul contractului nr. 469/2013 pentru 

"Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucureşti". 

Art.4 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 275 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Strada Mihai Eminescu nr. 198, Sector 2, 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; 

          Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Certificat de urbanism nr. 201  1416163/18.05.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 18/21.04.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 19/08.06.2015; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 61/Z/10.02.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 67/27.07.2015; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1356190/9238/07.09.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 15183/07.07.2015; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti – aviz nr. 61/Z/10.02.2016; 

 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; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Strada Mihai Eminescu nr. 

198, Sector 2, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 29/19.07.2016 prezentat în 

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

Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Strada Mircea Petre nr. 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; 

          Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1472/142/S/16938/27.07.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 28/29.09.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 10/08.03.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 77/01.08.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1413865/4764/18.04.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 3511/05.04.2016; 

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; 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Strada Mircea Petre nr. 2, 

Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 2/21.03.2017 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 Panul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri urbanism 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor modificări în Bugetul propriu al Municipiului București 

pe anul 2017 

                                                                                                                                                                               

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

de specialitate al Direcției Generale Economice; 

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) și 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 modificări în Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2017, conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include 

modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al municipiului București pe anul 2107 și anexele 

la acesta. 

Art. 3 Primarului General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate și instituțiile 

menționate în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 278 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B.nr. 59/28.02.2017 privind aprobarea tarifelor de 

închiriere pentru evenimentele care se desfășoară pe Arena Națională 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, Sport, Turism, Direcției lnvestiții, Direcției Generale 

Economice -  Direcția Financiar Contabilitate și Direcția Venituri; 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), alin. (2), alin. (3) alin. (4) din Legea nr.  448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu  respectarea prevederilor  Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică legislativă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temelul prevederilor art.36 alin. (2) lit b), alin.(4) lit. c),alin. (2) lit. d),alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCURE$TI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.l Hotărârea C.G.M.B.nr. 59/28.02.2017 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru  

evenimentele care  se  desfășoară  pe  Arena  Națională  se  modifică și se completează după cum 

urmează: 

 1.  După art.4 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins: 

 „Art. 41 - Se acordă accesul gratuit Ia evenimentele cu caracter cultural, artistic, sportiv, 

educațional și altele asemenea, care se desfășoară în cadrul Complexului Sportiv Arena Națională, Ia 

care Primăria Municipiului București sau serviciile și instituțiile publice finanțate din bugetul local al 

Municipiului București sunt organizatori, coorganizatori sau parteneri,astfel: 

 1) copiii preșcolari însoțiți de un aparținător (părinți, frate major etc). Aparținătorul poate Ia 

rândul său să fie însoțit de alți fii/fiice de vârstă preșcolară. 

 2) copii/elevi în vârstă de până Ia 18 ani, domiciliați în București și care studiază Ia 

o unitate de învățământ preșcolar/preuniversitar de pe raza Municipiului București, în baza carnetului 

de elev și/sau în baza cărții de identirtate și a carnetului de elev. 

 3) persoanele cu dizabilități domiciliate în București, în baza cărții de identitatea și a  

certificatuluide încadrare în grad de handicap. 

 Art.ll   Celelalte  prevederi  ale   Hotărârii  C.G.M.B.   nr.  59/28.02.2017   privind aprobarea 

tarifelor de închiriere  pentru  evenimentele care se  desfășoară  pe  Arena Națională, rămân 

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

București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement (A.L.P.A.B.) vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 279 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al  

Municipiului București nr. 370/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului  

General al Municipiului București nr. 199/2017 

 

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

de specialitate comun al Direcției Cultură, Sport, Turism, al Direcției Managementul Resurselor 

Umane și al Direcției Buget întocmit în baza fundamentării și documentației transmise de către 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București prin adresa nr. 139/22.06.2017 și adresa nr. 

138/22.06.2017; 

În conformitate cu prevederile:  

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

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

modificările și completările ulterioare; 

-Legii nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând îndrumarea metodologică a Ministerului Finanțelor Publice nr. 443775/12.06.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 5 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 Se aprobă organigrama, statul de funcții, cu un număr de 36 posturi, din care 7 posturi de 

conducere și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului pentru Tineret al Municipiului 

București, ca instituție finanțată integral de la bugetul local al Municipiului București, conform 

anexelor nr.1*, nr. 2*, nr. 3* la prezenta hotărâre. 

Art. II Se aprobă modificările în bugetul Centrului pentru Tineret al Municipiului București, și în 

bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2017, conform celor prevăzute în anexa nr. 4*. 

Art. III Art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 370/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

199/2017 își încetează aplicabilitatea. 

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

Art. V Hotărârea C.G.M.B. nr. 370/2016 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 199/2017 se 

modifică și se completează cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art. VI Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate va introduce 

modificările în bugetul Municipiului București și anexele la acesta, pe anul 2017. 
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Art. VIII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – Consolidarea, refacerea și 

modernizarea imobilului situat în str. Batiștei nr .14, sector 2 

  

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Centrului de Proiecte Culturale 

al Municipiului București - ARCUB; 

 Luând în considerare avizul nr. 1/21.01.2016 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de investiții al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – Consolidarea, refacerea și 

modernizarea imobilului situat în str. Batiștei nr .14, sector 2, conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul 

propriu al Municipiului București. 

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

București și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 281 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea aderării Sectorului 3 în cadrul 

Convenției Primarilor privind Clima și Energia (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 

 

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

de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu; 

         Întemeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. p) 

și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 în vederea aderării Sectorului 3 în cadrul 

Convenției Primarilor privind Clima și Energia (Covenant of Mayors for Climate & Energy) pentru 

realizarea etapizată a acțiunilor prevăzute de Convenție, în vederea îndeplinirii obiectivelor de 

atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la efectele acestora. 

 Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Consiliul Local al 

Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30 iunie 2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 282 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes 

public local "Strateg Plus – parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 127/31.05.2017 privind solicitarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu 

privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 4 cu persoane 

juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea 

realizării în comun a proiectului de interes public local "Strateg Plus – parteneriat pentru dezvoltare 

locală durabilă". 

 În temeiul prevederile art. 36 alin. (2) lit. e), art. 45 alin. (2) şi art. 81, alin. (2), lit. q) şi alin. (3) 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la asocierea 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes 

public local "Strateg Plus – parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă". 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 283  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului  

București pe perioada 08 iulie 2017-07 octombrie 2017 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București; 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii  nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și ale art. 41 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: 

 

Articol unic: Se alege domnul consilier Culea Marian Orlando în funcția de președinte de  

ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 08 iulie 2017-07 octombrie 2017. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 284 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea 

înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri  Metropolitane București S.A. 

 

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

privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 419991/25.10.2016 și nr. 17688/19.01.2017 și raportul de 

specialitate al Direcției Juridic, prin care  se propune aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 

22/30.01.2017; 

 Luând act de demisia domnului Rădulescu Gabriel din funcția de membru în  consiliul de  

administrație al  societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 231/21.09.2016 privind acordul de principiu pentru înființarea unei societăți 

comerciale în scopul construirii de locuințe; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Cladiri 

Metropolitane București S.A.; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 162/27.04.2017 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 22/30.01.2017 privind 

aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Cladiri Metropolitane București S.A.; 

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

31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. Ill  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 37 și 

art. 45 alin. (2), alin. (5) din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș TE: 

 

 Art. l Se modifică art. 6 alin. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 în sensul înlocuirii din 

funcția de membru în  consiliul de administrație al domnului Rădulescu Gabriel cu domnul Rădulescu 

Ștefan. 

 Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 rămân neschimbate. 
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 Art. lll  Direcțiile din  cadrul aparatului de  specialitate al Primarului General al  Municipiului 

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 285 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea 

înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației  

București S.A. 

 

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

privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 117372/15.03.2017 și raportul de specialitate al Direcției 

Juridic, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017; 

 Luând act de demisia domnului Stroe Cristian - Dragoș din funcția de membru în  consiliul de  

administrație al  societății Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate  - servicii în tehnologia informațiilor; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Tehnologia Informației București S.A.; 

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

31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. Ill  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 19, art. 37 și 

art. 45 alin. (2), alin. (5) din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș TE: 

 

 Art. l Se modifică art. 6 alin. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.130/11.04.2017 în sensul înlocuirii din 

funcția de membru în consiliul de administrație a domnului Stroe Cristian - Dragoș cu domnul Radu 

Dan. 

 Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 rămân neschimbate. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 286 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.02.2017 privind aprobarea 

înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini  

București S.A. 
 

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

privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 117270/15.03.2017 și raportul de specialitate al 

Direcției Juridic, prin care  se propune aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.02.2017; 

 Luând act de demisia doamnei Gavrilă Mădălina din funcția de membru în  consiliul de  

administrație al  societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 74/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a  înființării  unei societăți 

comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate – administrarea parcurilor, a lacurilor și 

ștrandurilor de pe raza Municipiului București; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Parcuri și Grădini București S.A.; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 243/08.06.2017 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 101/29.03.2017 

privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București 

S.A.; 

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

31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. Ill  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 10, art. 37 și 

art. 45 alin. (2), alin. (5) din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș TE: 

 

 Art. l Se modifică art. 6 alin. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 în sensul înlocuirii din 

funcția de membru în  consiliul de administrație al doamnei Gavrilă Mădălina cu doamna Ruscea Lia - 

Ruxandra. 

 Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 rămân neschimbate. 
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 Art lll Direcțiile din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului General al Municipiului 

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 287 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea  

înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și  

Voluntariat București S.A 

 

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

privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 117187/15.03.2017 și raportul de specialitate al 

Direcției Juridic, prin care  se propune aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017; 

 Luând act de demisia domnului Aileni Vasile Victor din funcția de membru în  consiliul de  

administrație al societății Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate – protecția civilă și activitățile de 

voluntariat specifice acesteia; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.; 

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

31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. Ill  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8, art. 37 și 

art. 45 alin. (2), alin. (5) din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș TE: 

 

 Art. l Se modifică art. 6 alin. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.138/11.04.2017 în sensul înlocuirii din 

funcția de membru în  consiliul de administrație al domnului Aileni Vasile Victor cu domnul Iubitu 

Cristinel Relu. 

 Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 rămân neschimbate. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 288 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 262472/27.06.2017, raportul de specialitate comun al 

Direcţiei Cultură, Sport, Turism şi Direcţiei Buget prin care se propune aprobarea înfiinţării unei 

societăţi cu obiect principal de activitate administrarea cimitirelor în municipiul Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 224/08.06.2017 privind acordul de principiu pentru  infiinţarea unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – administrarea cimitirelor în municipiul 

Bucureşti; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Cimitire Bucureşti S.A.” 

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

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

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

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

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

Simona Butacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate – alte activităţi de servicii – caen 960. 

  (2) Activitatea principală a societăţii este:  

9603  Activităţi de pompe funebre n.c.a. 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 
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6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract; 

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică; 

7410 Activităţi de design specializat; 

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; 

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; 

8122 Activităţi specializate de curăţenie; 

8129 Alte activităţi de curăţenie; 

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

Demetriade nr. 2, etaj 3,  biroul nr. 8, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

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

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

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

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 11.988 

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

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

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

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

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

Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

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

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A., în cuantum de 120 

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

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

-  Membru – Trifu Georgiana Vasilica, cetăţean………, născut la data de ………,în Mun. ………., jud. 

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

la data de ………, de ………, CNP ………….. 

-  Membru – Mărgărit Petre, cetăţean………, născut la data de ………,în Mun. ………., jud. ………, 

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

de ………, de ………, CNP ………….. 

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

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

de ………, de ………, CNP ………….. 

-  Membru – Pantazica Elena, cetăţean………, născut la data de ………,în Mun. ………., jud. ………, 

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

de ………, de ………, CNP ………….. 
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-  Membru – Bălan Florin, cetăţean………, născut la data de ………,în Mun. ………., jud. ………, 

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

de ………, de ………, CNP ………….. 

-  Membru – Iordache Andrei, cetăţean………, născut la data de ………,în Mun. ………., jud. ………, 

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

de ………, de ………, CNP ………….. 

-  Membru – Bărgăunaş Raluca, cetăţean………, născut la data de ………,în Mun. ………., jud. 

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

la data de ………, de ………, CNP ………….. 

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

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

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

31/1990. 

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

-  Stanuca Victor 

-  Ungureanu Irina 

-  Alexe Ionelia 

 

Cenzor supleant: 

-  Istrate Daniela 

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

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

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

Bucureşti S.A.:  

‐ Pavel Marius 

‐ Poşircaru Ion 

‐ Voicu Valentin 

Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

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

prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

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

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

de la subcapitolul 54.02.50 articolul 50.04 – Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. 
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Art.14 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 30.06.2017 

Nr. 289 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale 

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 167/27.04.2017 

 

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, 

se rectifică eroarea materială din titlu și din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 167/27.04.2017 privind 

transmiterea din administrarea Teatrului Masca în administrarea Teatrului Excelsior a imobilului situat 

în Bdul. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, după cum urmează: 

-În titlu și în cuprinsul hotărârii, denumirea „Teatrul Exelsior” se corectează cu denumirea 

„Teatrul Excelsior”. 

Totodată, având în vedere numerotarea greșită a articolelor din dispozitivul hotărârii, art. 4 

devine art. 3, art. 5 devine art. 4, art. 6 devine art. 5, iar art. 7 devine art. 6. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgiana ZAMFIR 

 

 

 

Direcția Asistență Tehnică și Juridică 

p.Director Executiv 

Mariana Brod 

 

Șef Serviciu 

Mircea Plăcintă 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea 

asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 prin Poliţia Locală Sector 1, Serviciul Poliţia Animalelor cu 

ONG-uri/ asociaţii de profil organizate conform legii, în vederea încheierii unui/unor  

Protocol/Protocoale de colaborare 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

raportul de specialitate nr. 1252/29.05.2017 întocmit de Direcţia Juridică, 

Având în vedere 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, 

Văzând dispoziţiile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, 

Având în vedere precizările 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, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, 

În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2), lit. q) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere amendamentul formulat în timpul şedinţei de doamna consilier Ancuţa 

Comănici, 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(1), art.81, alin.(2) şi art.115, alin.(l), lit.b), din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 prin Poliţia Locală Sector 1, Serviciul Poliţia 

Animalelor cu ONG-uri/ asociaţii de profil organizate conform legii, în vederea încheierii unui/unor 

Protocol/Protocoale de colaborare. 

 

Art. 2. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modul de derulare a parteneriatului vor face 
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obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate. 

 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Juridică, Poliţia Locală Sector 1, Serviciul Poliţia 

Animalelor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, 

entităţilormenţionate 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 125 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 

privind numirea unei comisii 

în vederea constatării şi remedierii deficienţelor constate în cadrul 

Adăpostului Odăi, aflat în administrarea Primăriei Sectorului 1 

 

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de Specialitate 

nr. 1251/29.05.2017 întocmit de Direcţia Juridică, 

 

Având în vedere 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, 

 

Având în vedere precizările 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, 

 

Analizând dispoziţiile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată în anul 2014, 

art. 5, 

 

Ţinând seama de HGR nr. 1059/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, 

 

Luând în considerare Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 05/2004 privind protecţia animalelor, 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 29 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Anexa 1 a OGR 35/2002, 

 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 54 alin. (7), 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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

“ Art. 1. Se constituie Comisia de analiză şi verificare în vederea identificării soluţiilor pentru 

Adăpostul Odăi, aflat în subordinea Poliţiei Locale a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”. 

 

Art. II. Art.4 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 se modifică şi va 

avea următorul cuprins : 

“Art. 4. Având în vedere urgenţa identificării soluţiilor, comisia îşi desfăşoară activitatea pentru 

o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare, conform legii, a prezentei hotărâri. ” 

 

Art. III. Art.9 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 se modifică şi va 

avea următorul cuprins : 

“Art. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă publică. ” 

 

Art. IV. (1) Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/04.04.2017 

rămân neschimbate. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 126 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea unei comisii pentru renegocierea preţului chiriei în contractul de închiriere nr. 

1182/03.09.2014, precum şi stabilirii condiţiilor şi negocierii preţului chiriei cu proprietarii imobilului din  

str. G-ral Christian Tell nr. 22, sector 1, Bucureşti, pentru închirierea unui spaţiu corespunzător în cadrul 

acestui imobil, în vederea desfăşurării activităţii Şcolii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 şi avizat de Direcţia Management Economic în data de 30.05.2017, 

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, 

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 Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Teii nr. 22, sector 

1, Bucureşti, necesar pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei de copii şi a claselor pregătitoare din 

cadrul Colegiului German „Goethe”, 

Ţinând seama de adresa Colegiului German Goethe nr. 4919/30.09.2016, înregistrată cu nr. 

15107/11.10.2016 la Registratura Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, adresa A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 nr. 5117/25.10.2016, precum şi răspunsul 

S.C. PRACTIC S.A. nr. 1345/24.11.2016 la adresa A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1, 

Luând în considerare adresa Şcolii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” nr. 4673/11.04.2017 

şi adresa Colegiului German „Goethe” nr. 1349/11.04.2017, înregistrate la Registratura Administraţiei 

Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 4673/11.04.201 şi 

cu nr. 4704/12.04.2017, 

Având în vedere adresa A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 nr. 1451/13.04.2017, precum şi răspunsul 

S.C. PRACTIC S.A. nr. 484/20.04.2017 la adresa A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1, 

Având în vedere raportul Comisiei de Validare din data de 30.05.2017, 

În temeiul art. 45, alin.(2) şi alin.(5) teza a Il-a, art. 80, art.81, alin.(l) şi art. 115, alin.(l), 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 numeşte Comisia pentru renegocierea preţului chiriei în contractul de închiriere nr. 

1182/03.09.2014, precum şi a stabilirii condiţiilor şi negocierii preţului chiriei cu proprietarii imobilului 

din str. G-ral Christian Teii nr. 22, sector 1, Bucureşti, pentru închirierea unui spaţiu corespunzător în 

cadrul acestui imobil, în vederea desfăşurării activităţii Şcolii Gimnaziale „Ion Heliade Radulescu”, 

comisie ce va fi alcătuită din: 

- Virgil Adrian Suvac consilier local; 

- Ionel Florian Lixandru consilier local; 

- Gheorghiţă Liviu Goncea consilier local; 

- Doamna Florica Vîrlan - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

- Doamna Reli Claudia Dinu - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

Art. 2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul actului adiţional la 

contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014 şi modelul noului contract de închiriere vor fi înaintate, 

însoţit de raportul comisiei, spre aprobarea finală a Consiliului Local Sector 1. 

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menţionată la art. 2, Direcţia Management 

Economic vor aduce 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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 127 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea „ Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

la nivelul Sectorului 1„ 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

Biroului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 nr. 341/05.05.2017, avizat de 

către Compartimentul Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

sub nr. 0/23/30.05.2017; 

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; 

Ţinând seama de art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 10, lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr. 

132/29.01.2007, prin care a fost aprobată Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire 

a riscurilor şi a Structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.e), coroborate cu art.115 alin.(l) 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 „PLANUL DE ANALIZĂ Şl ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL 

SECTORULUI 1, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 şi Biroul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Poliţiei Locale 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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(2) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1, în termenul 

prevăzut de lege: 

- Prefectului Municipiului Bucureşti 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii,, Bucureşti-Ilfov  

- Primarului Sectorului 1, ca Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

- Biroului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 - ca Secretariat   

Tehnic Permanent al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 128 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de  

Organizare şi Funcţionare al Politiei Locale Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale; 

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social; 

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

În baza dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1; 

Conform avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 23493/2017. 

Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Oliver Paiuşi, 

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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte 
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integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1, conform Anexei nr.II, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1, 

conform Anexei nr.III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Direcţia Resurse Umane 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 129 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii 

ale 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 şi avizat de Direcţia Management şi Resurse Umane cu nr. 813/30.05.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi 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 (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 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; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

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 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 fi scai-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; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind 

aprobarea includerii în Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului ’’Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul 

creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1” şi a funcţiei de manager de proiect; 

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr. 2/15.05.2017 privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului 
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de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  

În temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art. 81 alin.(2) lit.e), coroborate cu art.115 alin.(l) 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 Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management 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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 130 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

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 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Management Resurse Umane; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile 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 şi 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 şi 

completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si 

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 şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri 
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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-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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 2029 din 

24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017 la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 

Luând în considerare avizul favorabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcţii al Direcţiei Publice de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1; 

Ţinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

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 obligaţiei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituţiile 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 instituţiilor 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 Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcţia Publică de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările şi 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 Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului 

Local Sector 1- Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi 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, Direcţia Management Economic, Serviciul Cabinet Primar, Serviciul Achiziţii Publice, Serviciul 

Reabilitare Termică şi Energii Alternative şi 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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 131 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, avizat de Direcţia Management 

Economic cu nr i/811/30.05.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal - bugetare, republicată; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 60, art. 61 alin. 

(1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu 

prevederile Legii nr. 285/2010 - Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice; 

În concordanţă cu prevederile art. 79, art. 80, art. 86, art. 87, art. 97 lit. a), art. 98 şi art. 101 

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (1) şi alin. (4), art. 31, art. 4 alin. (1) şi alin. (2) 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 28/28.02.2017 privind 

modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

În temeiul art. 45 alin. 1), art. 81 alin. 2 lit. e) si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 
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Locale a Sectorului 1 Bucureşti, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. (1) Primăria Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

(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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 132 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 3 la Convenţia de parteneriat 

nr. 56081/11.11.2016, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Alternativa 2003 

 

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 şi avizat de Direcţia Management Economic cu nr. G/1321/29.05.2017 ; 

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 şi 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 103/28.04.2017 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi a Metodologiei privind 

trecerea salariaţilor pe funcţiile de specialitate nou-înfiinţate şi stabilirea drepturilor de natură 

salarială aferente; 

Având în vedere Convenţia de parteneriat nr. 56081/11.11.2016 încheiată între Consiliul Local 

al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Alternativa 2003; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(l) lit.n) şi art.115 alin.(l) 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 încheierea Actului adiţional nr.3 la Convenţia de parteneriat nr. 

56081/11.11.2016 încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Alternativa 2003, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Actul adiţional nr.2 la Convenţia de parteneriat, menţionată la art. 1. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Alternativa 2003 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 133 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat 

nr. 61001/12.12.2016, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Sf. Ana 

 

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 şi avizat de Direcţia Management Economic cu nr. G/1322/29.05.2017; 

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 şi 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 103/28.04.2017 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi a Metodologiei privind trecerea 

salariaţilor pe funcţiile de specialitate nou-înfiinţate şi stabilirea drepturilor de natură salarială 

aferente; 

Având în vedere Convenţia de parteneriat nr. 61001/12.12.2016 încheiată între Consiliul Local 

al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia 

Sf. Ana; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(l) lit.n) şi art.115 alin.(l) 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 încheierea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat nr. 

61001/12.12.2016 încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Actul adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat, menţionată la art. 1. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 134 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat 

nr. 2858/20.01.2017, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina 

 

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 şi avizat de Direcţia Management Economic cu nr. G/1318/29.05.2017; 

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 şi 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 103/28.04.2017 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi a Metodologiei privind trecerea 

salariaţilor pe funcţiile de specialitate nou-înfiinţate şi stabilirea drepturilor de natură salarială 

aferente; 

Având în vedere Convenţia de parteneriat nr. 2858/20.01.2017 încheiată între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia 

Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(1) lit.n) 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 încheierea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat nr. 

2858/20.01.2017 încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian 

Marina, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Actul adiţional nr.2 la Convenţia de parteneriat, menţionată la art. 1. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 135 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind menţinerea calităţii de membru al Asociaţiei „Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi 

Protecţia Mediului” şi desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a 

Membrilor Asociaţiei 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 1; 

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; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, consolidată; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind 

aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

„Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind 

aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 

1, dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării 

proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării 

cofinanţării acesteia; 

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea 

participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European 

MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarca proiectului de la bugetul 

local; 

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Asociaţiei „Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică şi Protecţia Mediului”, nr. 3 din data de 30.10.2015 şi prevederile Statului Asociaţiei, 

Luând în considerare adresa Institutului Naţional Evidenţă Statistică nr.1503/28.03.2017. 

În temeiul art. 45 alin.(l) şi alin. (2), art.80, art.81 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l), 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 menţinerea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a calităţii de membru al 

Asociaţiei „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului” în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

ce revin acesteia, în folosul comunităţii locale a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 2. Se aprobă plata anuală a cotizaţiei de membru, în sumă de 1,00 (unu) RON per locuitor, 

în conformitate cu datele comunicate de INES, cu privire la numărul populaţiei. 

Art. 3. Se mandatează domnul Cosmin-Marius Fodoroiu pentru a reprezenta interesele 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi pentru a vota în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei „Agenţiei pentru 

Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului, 

Direcţia Management Economic şi domnul Cosmin-Marius Fodoroiu, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 136 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea unei unui utilaj, tip platformă, pentru ridicarea şi asigurarea  

transportului, vehiculelor declarate abandonate/fără stăpân 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1 şi avizat de Direcţia Juridică cu nr. 

M/1248/29.05.2017; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Conform prevederilor Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 156/2003, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/28.01.2016, privind procedura de lucru pe 

linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115 alin.(l), 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 închirierea unui utilaj, tip platformă, pentru ridicarea şi asigurarea 

transportului, în spaţiile amenajate din Şos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, a vehiculelor declarate 

abandonate/fară stăpân prin Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1, în baza Legii nr. 421/2002. 

Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al Poliţiei Locale Sector 1 să semneze contractul 

de închiriere menţionat la art. 1. 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâre 

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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 137 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate pentru amenajarea de terenuri de baschet 

în parcurile şi terenurile aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public din Sectorul 1,  

Bucureşti 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Grupului Consilierilor Locali ai Sectorului 1 din 

partea partidului „Uniunii Salvaţi România” privind necesitatea amenajării de terenuri pentru activităţi 

sportive - baschet în acest caz - în parcurile şi terenurile aflate în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 1; 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1 

şi avizat de Direcţia Investiţii; 

Ţinând cont de 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; 

Văzând prevederile art. 3 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ţinând seama de Strategia naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020; 

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 amenajarea de locuri şi terenuri 

pentru jocul de baschet, în parcurile şi terenurile aflate în administrarea Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1. 

Art. 2. În funcţie de suprafaţa şi de caracteristicile tehnice ale fiecărui teren în parte, 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 va decide numărul panourilor instalate. 

Art. 3. Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se asigură din fonduri cuprinse în bugetul 

propriu al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Administraţia Domeniului Public 

Sector 1 şi direcţiile 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 
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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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 138 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având  

ca scop prestarea de servicii pentru clădirile din domeniul public şi privat al Municipiului 

Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică; 

Având în vedere 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; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

291/29.09.2016, 

În temeiul art. 45 alin.(1), art. 61 alin. (1) şi alin.(2), art. 80, art. 81 alin.(2) lit.h), art. 83 alin.(1) 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 dă acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având 

ca scop prestarea de servicii pentru clădirile din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti, 

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi instuţiile din subordinea Consiliului Local vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 

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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 139 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca scop  

prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică şi privată a  

Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia  

clădirilor 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică; 

Având în vedere 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; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.292/29.09.2016, 

În temeiul art.45, alin.(1), art. 61 alin.(1) şi alin.(2), art.80, art. 81 alin.(2) lit.h), art. 83 alin.(1) 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 dă acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având 

ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică şi privată a 

Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia clădirilor. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi instituţiile din subordinea Consiliului Local vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 140 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

a unui ajutor financiar pentru participarea unei persoane cu handicap la Festivalul 

Internaţional de Şah Cap Aurora - FISCA 2017, în perioada  

23.06.2017-02.07.2017, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi avizat 

de Direcţia Management Economic cu nr. G 1320 / 29.05.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi 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; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Analizând solicitarea depusă de Asociaţia Club Sportiv Noblesse Oblige Bucureşti, înregistrată 

la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 25174/16.05.2017; 

În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2), lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 2.470 lei, pentru 

sportivul Stroe Constantin şi asistentul personal al acestuia, în scopul finanţării cheltuielilor necesare 

participării la Festivalul Internaţional de Şah Cap Aurora - FISCA 2017, ce va avea loc în perioada 

23.06 - 02.07.2017 în staţiunea Cap Aurora, în vederea prevenirii marginalizării sociale. 

 

Art. 2. Suma totală de 2.470 lei se acordă sportivului sau reprezentantului legal al acestuia, din 

bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, respectând procedura 

aplicabilă ajutoarelor de urgenţă. 
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Art. 3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi sportivii participanţi sau reprezentanţii legali ai acestora vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 141 

Data: 30.05.2017 



186 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncţional  

Caraiman şi Poliţia Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliţia Locală Sector 1, în  

calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2017- 31 mai  

2018 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

Specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Poliţia Locală Sector 1 

avizat de Direcţia Juridică cu nr. M/1249/29.05.2017 şi de Compartimentul de Prevenire şi Protecţie 

în data de 30.05.2017; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale 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 şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al 

medicului de medicina muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit.j) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1 Se aprobă implementarea Proiectului - Pilot de către Complexul Multifuncţional Caraiman 

şi Poliţia Locală Sector 1, în scopul asigurării de către Poliţia Locală Sector 1, în calitate de angajator, 

a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din 

cadrul Poliţiei Locale Sector 1. 

Art. 2 Proiectul menţionat la art. 1 se va implementa în perioada 1 iunie 2017 - 31 mai 2018. 

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi 

Poliţia Locală 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 142 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 privind 

constituirea unei comisii de identificare şi negociere în vederea  

achiziţionării de la proprietari precum şi de identificare a terenurilor libere de pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru copii 

precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, 

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, 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 prin care s-a constituit 

comisia de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari precum şi de identificare 

a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii 

de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane, 

Având în vedere menţiunile din Raportul întâlnirii membrilor Comisiei de buget cu reprezentanţi 

ai executivului din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti din data de 27.03.2017; 

Ţinând seama de amendamentul formulat în timpul şedinţei de doamna consilier Dorina 

Luminiţa Bănişor; 

În temeiul art.45, alin.(1), 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. I. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 privind 

constituirea unei comisii de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari precum 

şi de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul 

amenajării unor spaţii de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane, 

după cum urmează: 
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După art. 1 se introduc două noi articole art. I1 şi art. I2, cu următorul cuprins: 

„Art. 11. Comisia menţionată la art. 1 va identifica şi negocia achiziţia de imobile (terenuri şi 

clădiri) de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 în vederea reintroducerii acestora în circuitul 

public, în baza unei proceduri operaţionale stabilită de aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului.” 

„Art. 12. Comisia menţionată la art. 1 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 un raport 

lunar de activitate.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 

privind constituirea unei comisii de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari 

precum şi de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în 

scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje 

subterane/supraterane, rămân neschimbate. 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 şi membrii comisiei 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 143 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti şi Federaţia Română de Polo privind finanţarea din bugetul local al Sectorului 1 a 

cheltuielilor de investiţii necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra imobilului 

la care funcţionează bazinul de înot „Tolea Grintescu”/Floreasca. 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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; 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3393/ 2017 privind 

aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial; 

Urmare a scrisorii de intenţie a Federaţiei Române de Polo înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti cu nr. 8935 /07.03.2017 privind solicitarea sprijinului 

financiar în vederea modernizării bazinul „Tolea Grintescu/ Floreasca” precum şi a memoriului 

înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti cu nr. 15864 /26.04.2017 

privind importanţa alocării fondurilor necesare în vederea asigurării condiţiilor optime care să permită 

locuitorilor acestui sector să beneficieze de un centru poloistic unic în România; 

Având în vedere amendamentul formulat în timpul şedinţei de consiliu de domnul consilier 

Augustin Manuel Vieru; 

În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 
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Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Federaţia Română de Polo privind finanţarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de 

investiţii necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra imobilului la care funcţionează 

bazinul de înot „Tolea Grintescu”/ Floreasca, potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti Protocolul de Colaborare menţionat la art. 1. 

Art. 3. Finanţarea cheltuielilor de investiţii se va face din fondurile bugetului local şi din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 144 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti şi Federaţia Română de Scrimă privind finanţarea din bugetul local al Sectorului 1 

 a cheltuielilor de investiţii necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenţie la clădirea 

aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca) 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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; 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3393/ 2017 privind 

aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial; 

Urmare a scrisorii de intenţie a Federaţiei Române de Scrimă înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti cu nr. 16698 /03.05.2017 privind solicitarea 

sprijinului financiar în vederea realizării lucrărilor de modernizare şi extindere a actualei săli de 

scrimă, anveloparea şi reamenajări interioare la Sala de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca); 

Având în vedere amendamentul formulat în timpul şedinţei de consiliu de domnul consilier 

Augustin Manuel Vieru; 

În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Federaţia Română de Scrimă privind finanţarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de 

investiţii necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenţie la clădirea aferentă Sălii de Scrimă 

„Ana Pascu”/ (fostă Floreasca), potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti Protocolul de Colaborare menţionat la art. 1. 

Art. 3. Finanţarea cheltuielilor de investiţii se va face din fondurile bugetului local şi din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 145 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de Organizare de 

Funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 şi avizat de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1 

cu nr. I / 812 / 30.05.2017; 

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 ; 

Ţinând seama de prevederile : 

Legea nr. 1/2011 - educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare ; 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii al României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 284/2010 - Lege - Cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare ; 

Cu respectarea prevederilor art. 138 — 139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 339/2015 - a bugetului de stat pe anul 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenta nr. 9/2017 - privind unele măsuri bugetare în anul 

2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 

Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

În considerarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară 

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

Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ; 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 73/2002 - privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale 

Sectoarelor 1 - 6 a unor atribuţii privind protecţia socială ; 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în Administraţia Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 - 6 ; 
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Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Luând în considerare prevederile Art. 6 din Dispoziţia nr. 2029/24.05.2017 - privind restabilirea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2017 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti ; 

Ţinând cont de Contractul Colectiv de Muncă al Administraţiei Unităţilor de Invăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016 ; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 33/28.02.2017 privind 

aprobarea Ştatului de Funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81 alin. (1), lit.e) si art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, 

conform Anexelor nr. 1, nr. 2, respectiv nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică 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 si Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 146 

Data: 30.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 1, prin Centrul de zi „ Un Pas Împreună”,  

a Proiectului „Apus de soare la mare” 

 

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 Direcţia 

Management Economic cu nr. G 1323 / 29.05.2017; 

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi 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 art.28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă social şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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: 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, prin Centrul de zi „Un Pas împreună”, a Proiectului „Apus de soare la mare”, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Valoarea totală a proiectului este de 4.435 lei, costurile fiind suportate din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru 

anul 2017, din sumele destinate plăţii ajutoarelor sociale şi de urgenţă. 
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Art. 3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Centrul de zi „Un Pas împreună” vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

          (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 147 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului educaţional şi social „Grădiniţa de vacanţă” 

Pachet de servicii educaţionale şi sociale pentru preşcolari, derulat în cinci unităţi de 

învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 

Văzând Expunerea de motive a grupului de consilieri PSD privind aprobarea implementării 

Proiectului educaţional şi social „Grădiniţa de vacanţă” Pachet de servicii educaţionale şi 

sociale pentru preşcolari, derulat în cinci unităţi de învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 avizat de Direcţia Juridică cu nr. M / 1250 / 

29.05.2017; 

Ţinând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi raportul Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

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 grădiniţei de vacanţă în unităţile de învăţământ 

preşcolar de pe raza Municipiului Bucureşti, 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), art 81 alin. (2) lit. j), precum si art. 115 alin.(l) lit.b) din 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului educaţional şi social „Grădiniţa de vacanţă” 

Pachet de servicii educaţionale şi sociale pentru preşcolari, derulat în cinci unităţi de 

învăţământ preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr.l, 

respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 148 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne de până la 

120.714,285,76 lei, în vederea refinanţării împrumutului contractat de la Banca Comercială 

Română nr. DM/12/385/24.03.2009 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) şi alin (4) lit.b), ale art 45 alin (2), art 47, art 49, art 63 

alin.(1) lit c şi alin (4) lit c), ale art 115 precum şi ale art 117 din Legea administraţiei publice locale 

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

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

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

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiţii; 

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

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

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

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

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare: 

Potrivit prevederilor art.29, lit.f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

Ţinând seama de prevederile art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,cu modificările şi completările ulterioare. 

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

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenţii, 

Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în 

calitatea sa de iniţiator 
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b) raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Management Economic împreună cu 

Direcţia Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, constatând necesitatea de a 

optimiza serviciul datoriei publice locale şi de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local, 

c) raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

valoare de până la 120,714,285.76 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, iară perioada de 

graţie şi cu o perioadă de maturitate de până la 12 de ani. 

 

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

pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română nr. 

DM/12/385/24.03.2009. 

 

Art. 3. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, să 

negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

contractul/contractele de împrumut intern, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de 

către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate 

deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a contractului/contractelor de 

împrumut intern. 

 

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 

a) serviciul anual al datoriei publice locale; 

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

c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1. 

 

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

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumutorilor Locale, precum şi orice modificări 

şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contactate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 
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d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanţie şi a perioadei 

de rambursare a finanţării rambursabile; 

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

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

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

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

 

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 

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

României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei 

publice locale.  

(3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti acordul/acordurile de garantare a 

împrumutului/împrumuturilor şi să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti toate 

documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării/ finanţărilor rambursabile interne. 

 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Direcţia Management Economic şi Direcţia Investiţii. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.primariasector1. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 149 

Data: 30.05.2017 



203 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 265/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor 

 financiar Parohiei “Miron Patriarhul” din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor 

de recondiţionare şi restaurare a mobilierului bisericii 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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; 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din 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; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naţional “Lăcaşurile de cult -centre spirituale ale comunităţii”; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 265/21.12.2016 privind acordarea 

unui ajutor financiar Parohiei “Miron Patriarhul” din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării 

lucrărilor de recondiţionare şi restaurare a mobilierului bisericii; 

Urmare adresei înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti cu 

nr. 18462 /16.05.2017 privind înaintarea de către Parohia “Miron Patriarhul” a devizului cu lucrările 

care se vor efectua din alocarea sumei aprobate de 130.000,00 lei; 

În temeiul art. 45 alin.(2) , art. 81 alin. (2) lit. s) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 265/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei 

“Miron Patriarhul” din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de recondiţionare şi 

restaurare a mobilierului bisericii, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti Actul Adiţional la Protocolul de Colaborare menţionat la art. 1. 

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic 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 30.05.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 150 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1  

a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor  

financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării 

 lucrărilor de refacere (curăţare şi restaurare) a picturii bisericii 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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; 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din 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; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naţional “Lăcaşurile de cult -centre spirituale ale comunităţii”; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016 privind acordarea 

unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării 

lucrărilor de refacere (curăţare şi restaurare) a picturii bisericii; 

Urmare adresei înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti cu 

nr. 18402 /16.05.2017 privind înaintarea de către Parohia Sfânta Vineri-Nouă a devizului cu lucrările 

care se vor efectua din alocarea sumei aprobate de 130.000,00 lei; 

În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. s) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei 

Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curăţare şi 

restaurare) a picturii bisericii, potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti Actul Adiţional la Protocolul de Colaborare menţionat la art. 1. 

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru  Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 151 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. CLUJ NR. 15 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 967/22.05.2017 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 Şef nr. 120/17.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing Alina Maria Anca V.U.I. Mareş; 

  Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9922/03.08.2016. 

 

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 si 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. şi 

nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de 
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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. CLUJ NR. 15 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 120/17.05.2017, prezentat în anexa nr. 1 

şi 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 documentaţiilor de rang superior şi 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 şi 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 152 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. DOLOMITULUI NR. 23 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 965/22.05.2017 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 competenta de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Şef nr. 119/17.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareş; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2078/2531/24.03.2017. 

 

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 si 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. şi 

nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de 
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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, l 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. DOLOMITULUI NR. 23 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 119/17.05.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 şi 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 documentaţiilor de rang superior şi 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 şi 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru  Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 153 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 



211 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. HOTIN NR. 51 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 966/22.05.2017 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 Şef nr. 121/17.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Gheorghe Constantin Gh. Rusu; 

  Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 4401/13.04.2017. 

 

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 si 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. şi 

nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de Implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de 
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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. HOTIN NR. 51 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 121/17.05.2017, prezentat în anexa nr. 1 

şi 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 documentaţiilor de rang superior şi 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 şi 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 154 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. RADU BOIANGIU NR. 24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 Raportul de specialitate nr. 968/22.05.2017 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 Şef nr. 116/12.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de 

specialist ing. Zenobia C. Nicolescu; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3270/24.03.2017. 

 

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. şi 

nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 
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urbanism si 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. RADU BOIANGIU NR. 24 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 116/12.05.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 şi 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 documentaţiilor de rang superior şi 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 şi 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 155 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 22R - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 Raportul de specialitate nr. 970/22.05.2017 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 Şef nr. 118/17.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

-  Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareş; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11964/12.09.2016. 

 

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 si 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. 

şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea 
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Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism si 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. - DRUMUL REGIMENTULUI NR. 22R - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 118/17.05.2017, prezentat 

în anexa nr. 1 şi 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 documentaţiilor de rang superior şi 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 şi 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 156 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 36 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 Raportul de specialitate nr. 969/22.05.2017 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 Şef nr. 117/17.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de 

specialist ing. Ştefan D. Flerăscu; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 1749/13.04.2017. 

 

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 si 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. 

şi nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 
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urbanism si 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. - DRUMUL REGIMENTULUI NR. 36 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 117/17.05.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 şi 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 documentaţiilor de rang superior şi 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 şi 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 157 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

STR. PLAVIEI NR. 9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

 

 Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 Raportul de specialitate nr. 972/22.05.2017 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 Şef nr. 115/12.05.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Corina C.S. Mereu; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10535/28.09.2016. 

 

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 si 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. şi 

nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 
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local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 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. PLAVIEI NR. 9 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 115/12,05.2017, prezentat în anexa nr. 1 

şi 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 documentaţiilor de rang superior şi 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

Art. 4: Anexele nr. 1 şi 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, 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 30.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Mirona-Giorgiana Mureşan 

 

Nr.: 158 

Data: 30.05.2017 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă  

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 40121/07.06.2017 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier 

local Riesch Antheia Aleksandra să fie desemnată președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, 

astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței; 

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

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

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002;  

 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) 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 
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 Art. 1 Se alege doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra președinte de ședință al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: iulie, 

august și septembrie 2017. 

  

 Art. 2  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 73 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind  aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 7469/23.06.2017 întocmită de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 48146/26.06.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios  Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - O.G nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ; 

 - O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324 / 13.07.1974 

privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2 ; 

 - H.C.G.M.B. nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a 

unor atribuţii privind Organigrama, Statul de Funcţii si ROF-ul pentru administraţia domeniului public 

Sector 2; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 ; 
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 - H.C.L Sector 2 nr. 12/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația 

Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare        

         

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă  R Ă  Ş  T E 

  

 Art. I  Pe data prezentei, anexa nr. 3 la H.C.L nr. 219/2016  privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului 

Public Sector 2 se înlocuieşte cu anexa ce conţine un număr de 27 pagini şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

                

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului 

Public Sector 2 rămân aplicabile. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

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

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 74 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 30 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 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 
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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 costului mediu lunar/persoană adultă protejată  

în centrele rezidențiale pentru adulţi cu handicap din subordinea  

Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2  

pentru anul 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană 

adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 32303 din data de 

16.05.2017, prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

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

București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 40083 din data de 07.06.2017 prezentat de Direcţia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și Avizul Comisiei de 

Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea 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; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 

pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/25.11.2013 privind înfiinţarea şi funcţionarea 

instituţiilor de protecţie socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate 

sub autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea  Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2, 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1  Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă Nr. 2 în cuantum de 3402 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 1 în cuantum de 3597 lei, costul mediu 

lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 2 în 

cuantum de 4144 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuinţelor Protejate în 

cuantum de 3967 lei, pentru anul 2017. 

  

 Art. 2 Costul mediu lunar, aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, locale 

şi municipale care au persoane adulte cu handicap protejate în sistemul de protecţie de tip rezidențial 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

  

 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi 

documentaţia necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale la finanţarea 

activităţilor de îngrijire şi protecţie a persoanelor adulte cu handicap în condiţiile prevăzute de Legea 

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

modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 75 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi,  

centru  de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin  

pentru  prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi 

 la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat 

în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de 

servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea 

copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 43379/14.06.2017 precum și Nota de Fundamentare nr. 

43384/14.06.2017  prezentate de  Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 

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

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 43384/14.06.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și Avizul Comisiei de 

Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea  nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din legea nr. 272/2004 privind protecția si 

promovarea drepturilor copilului; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 

pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidențiale; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele masuri de îmbunătăţire  a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi 

special integrat; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a creșelor și a unități de educație timpurie ante preșcolară; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative; 

 - Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Copilului şi Adopție nr. 24/2004 pentru aprobarea 

Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi; 

 - Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 101/2006 privind 

aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. Se aprobă costul mediu anual pentru anul 2017 pentru un copil care beneficiază de 

protecţie în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex 

de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi 

dezvoltarea copilului şi  la asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină si care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Costul mediu anual, aprobat în condiţiile art. 1 se va comunica consiliilor judeţene, 

locale şi municipale care au copii protejaţi în sistemul de protecție al Sectorului 2. 

  

 Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi 

documentaţia necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale, la finanţarea 

activităţilor de îngrijire şi protecţie a copilului în condiţiile art. 3 din Legea 272/2004 privind protecţia și 

promovarea drepturilor copilului. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 76 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a  

Sectorului 2 al Municipiului București, în perioada 2017 – 2020 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 al Municipiului București, în perioada 2017 - 2020; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 43388/14.06.2017 precum și Nota de fundamentare nr. 

43390/14.06.2017 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu 

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

 - Raportul de specialitate nr. 43256/19.06.2017 prezentat de către Direcția Calitate, 

Comunicare și Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse in: 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de 

organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 

2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale 

antidrog 2013-2020; 

 - Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2014 privind aprobarea Strategiei Antidrog a 

Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acțiune pentru implementarea strategiei 

pentru perioada 2014-2016. 

 - Raportul de evaluare a activităților din Planul de Acțiune Local pentru implementarea 

Strategiei Antidrog a Sectorului 2 București pentru perioada 2014-2016 întocmit de Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 2- CRPECA nr.1 București, înregistrat sub 

nr.999.472/10.04.2017; 

 În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. Se aprobă Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 al 

Municipiului București, pentru perioada 2017 – 2020, conform anexei ce cuprinde un număr de 18 

pagini și care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 si celelalte instituții implicate în implementarea 

Strategiei Naționale Antidrog vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

        

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 77 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 
 
 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 20 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti în vederea  

încheierii unui protocol de colaborare între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi  

Administraţia Străzilor – Bucureşti pentru identificarea şi edificarea unor locuri de  

parcare cu plată în proximitatea pieţelor agroalimentare aflate sub autoritatea  

Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea  

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Administraţia Pieţelor 

Sector 2 şi Administraţia Străzilor – Bucureşti pentru identificarea şi edificarea unor locuri de parcare 

cu plată în proximitatea pieţelor agroalimentare aflate sub autoritatea Administraţiei Pieţelor Sector 2, 

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

Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 30397/10.05.2017 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. 37457/29.05.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 

Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, 

Protejarea zonelor verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr. 66/2008 privind reactualizarea tarifelor pentru 

serviciile prestate de Administraţia Pieţelor Sector 2 în pieţele aflate în administrarea acesteia, astfel 

cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr. 124/2008. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii unui 

protocol de colaborare între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi Administraţia Străzilor – Bucureşti 

pentru identificarea şi edificarea unor locuri de parcare cu plată în proximitatea pieţelor agroalimentare 

aflate sub autoritatea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  

 Art. 2 Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor face toate demersurile necesare în vederea încheierii protocolului de colaborare 

cu Administraţia Străzilor - Bucureşti şi, ulterior, pentru  identificarea şi edificarea locurilor de parcare 

menţionate la art. (1). 

  

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Pieţelor Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 78 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 
 

 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiectivul de investiții ”Prelungirea Şos. Electronicii - cale de acces între Str. Ziduri  

Moşi şi Şos. Electronicii, Sector 2 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Prelungirea Şos. Electronicii - cale de acces între 

Str. Ziduri Moşi şi Şos. Electronicii, Sector 2”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5068/16.05.2017 întocmit de Directorul General al Administrației 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 42991/13.06.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 06.06.2017 a 

Comisiei tehnico-economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru Administrația Domeniului Public 

Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 40/2016 privind aprobarea documentației de urbanism 

PUD șos. Electronicii X Ziduri Moși; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 18CA2/3/23.02.2016; 
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 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de 

investiții ”Prelungirea Şos. Electronicii - cale de acces între Str. Ziduri Moşi şi Şos. Electronicii, Sector 

2” din sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care cuprind un număr de 3 

pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Valoarea totală a lucrărilor de construcție a obiectivului ” Prelungirea Şos. Electronicii 

- cale de acces între Str. Ziduri Moşi şi Şos. Electronicii, Sector 2” este de 1706,48 mii lei (fără 

TVA) din care C+M 1661,89 mii lei (fără TVA). 

  

 Art. 2 (1) Lucrările de execuţie a obiectivului ”Prelungirea Şos. Electronicii - cale de acces între 

Str. Ziduri Moși şi Şos. Electronicii, Sector 2” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici 

specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice. 

  (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

  (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 

competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Administrației 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 79 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 
 Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 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 



239 
 

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 adeziunii Administrației Piețelor Sector 2 la  

Asociația "Administratorilor de Piețe din România" 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea adeziunii Administrației Piețelor 

Sector 2 la Asociația ,,Administratorilor de Piețe din România"; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 31350/12.05.2017 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. 36347/25.05.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de 

piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de 

îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din municipiul București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2. 

  

 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 
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 Art. 1 Se aprobă adeziunea Administrației Piețelor Sector 2 la Asociația "Administratorilor de 

Piețe din România", precum şi implicațiile financiare și logistice ce decurg din această calitate. 

  

 Art. 2 Se mandatează  Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să efectueze toate 

demersurile necesare în vederea adeziunii Administrației Piețelor Sector 2 la Asociația 

"Administratorilor de Piețe din România". 

  

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 

2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 80 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 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 Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a  

supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al  

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în categoria terenurilor neîngrijite; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 46838/22.06.2017 prezentat de Direcţia Venituri Buget 

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

Municipiului București; 

- Raportul de specialitate nr. 47170/22.06.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat verbal de Executiv, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al 

şedinţei Consiliului Local Sector 2 din data de 30.06.2017; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind privind 

împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la indeplinire 

dispozitiile art. 489 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2017 privind solicitarea către Consiliul General al 

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

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

acestora. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe 

terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce conține 5 

pagini şi face parte din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Se aprobă încadrarea în categoria terenurilor neîngrijite, terenul intravilan de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București, care se află în una din următoarele situații de fapt: stare de 

paragină; acoperit de buruieni; părăsit/abandonat; insalubru, pe care sunt abandonate deșeuri din 

construcții, vegetale, gunoaie sau orice tip de depozitări necontrolate; infestate cu plante alergenice 

(de ex. ambrozie, pelin); la care împrejmuirea este neîntreținută/nereparată; curți în care nu s-a 

efectuat curățenia. 

  

 Art. 3 Se aprobă criteriile de încadrare a terenurilor în categoria terenurilor neîngrijite, după 

cum urmează: 

  a) Teren în stare de paragină, fiind necosit; 

  b) Teren acoperit de buruieni, fiind necosit; 

  c) Teren părăsit/abandonat, fiind necosit; 

  d) Teren insalubru pe care sunt abandonate deșeuri din construcții, vegetale, gunoaie, 

cadavre de animale sau orice tip de depozitări necontrolate; 

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

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

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

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

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

  

 Art. 4 Impozitul pentru terenurile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, 

încadrate în această categorie, ca urmare a aplicării criteriilor aprobate la art. 3, se va majora cu 

500%. 

  

 Art. 5 Primarul Sectorului 2, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 81 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 
*Anexele pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a  

supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

București 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 46840/22.06.2017 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local 

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

Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 47070/22.06.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind privind 

împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire 

dispoziţiile art. 489 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2017 privind solicitarea către Consiliul General al 

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

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

Sectorului 2 al Municipiului București. 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe 

clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei ce conţine 8 

pagini şi face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

  

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

potrivit Regulamentului menţionat la art. 1, impozitul aferent anului 2018 se majorează cu 500%, 

conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local Sector 2  pentru fiecare clădire individual. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 82 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în calitate de observatori  

în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din  

unităţile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei  

Naţionale nr. 3969/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 2 în calitate de observatori în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director 

şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 3969/2017. 

 Analizând: 

 - Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 nr. 14365/19.06.2017, 

înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 sub nr. 79/21.06.2017; 

 - Raportul de specialitate nr. 47188/23.06.2017 întocmit de către Direcţia Calitate, Comunicare 

şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 257 şi art. 258 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 13 alin. (2) lit. (c) şi art. 14 alin. (1) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

  - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului 

unui consilier local. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă  R Ă  Ş  T E 

 

 Art. 1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 în 

calitate de observatori în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei 

Naţionale nr. 3969/2017, din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei, ce conţine un  

număr de 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorii din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat Sectorul 2, conform reţelei şcolare aprobate pentru anul 2016-2017, vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 83 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 



248 
 

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 încheierii unui Protocol de colaborare cu Clubul Sportiv Dinamo  

Bucureşti 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Protocol de 

colaborare cu Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Scrisoarea de intenţie a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti înregistrată la Centrul de Relaţii cu 

Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 47100/22.06.2017; 

 - Raportul de specialitate nr. 47608/23.06.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului 

Afacerilor Interne, 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 Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Local Sector 2 Bucureşti şi Clubul 

Sportiv Dinamo Bucureşti, în baza căruia vor fi elaborate proiecte derulate prin intermediul serviciilor 
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publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru 

dezvoltarea şi promovarea practicării activităţilor sportive în rândul tinerilor, conform anexei ce 

conţine 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 84 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public  

Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între 

Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 46921/22.06.2017 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

46919/22.06.2017 ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu 

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

 - Raportul de Specialitate nr. 46995/22.06.2017 al Direcției Juridice, Legislație Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 -  Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 2004/29.06.2017; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu 

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

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.71/2016 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru Administrația Domeniului Public 

Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81. alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în scopul efectuării lucrărilor de 

întreținere și amenajare a spațiilor verzi din incinta creșelor si centrelor de protecție socială din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform modelului 

cadru ce constituie anexă la prezenta hotărâre. 

  (2) Anexa cuprinde un număr de 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Se împuternicesc Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și 

Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să 

semneze Protocolul, precum și orice act este necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Protocolului menționat la art.1. 

  

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 si Directorul General al Administrației  Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 85 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public  

Sector 2 și Centrul Cultural „Mihai Eminescu” 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între 

Administrația Domeniului Public Sector 2 și Centrul Cultural „Mihai Eminescu”; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 46334/21.06.2017 prezentată de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, 

instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 47211/23.06.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu 

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

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”. 

  

 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 
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 Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și 

Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, în scopul efectuării lucrărilor de întreținere și amenajare a spațiilor 

verzi din incinta Amfiteatrului „Mihai Eminescu”, conform anexei ce cuprinde 9 pagini şi face parte din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Se împuternicesc Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și 

Directorul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” să semneze Protocolul menţionat la art. 1, precum și 

orice act este necesar pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia. 

  

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administrației Domeniului 

Public Sector 2 şi Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”  vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

  Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 86 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini pagini,inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate de Centrul Cultural Mihai  

Eminescu în perioada iulie-august 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor 

organizate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu’’ în perioada iulie-august 2017; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 913/20.06.2017 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, 

instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 46645/22.06.2017 întocmit de Direcția Calitate Comunicare si 

Relatii Internationale , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relatii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureştiprecum şi 

Avizul Comisiei Buget Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Amendamentul domnului consilier local Zaharia Răzvan Cristian, astfel cum a fost consemnat 

în procesul verbal al ședinței; 

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

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

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea  activității așezămintelor culturale; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 87/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu” 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 46/30.06.2017 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucuresti pe anul 2017; 
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 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 Calendarul evenimentelor organizate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu’’  

în perioada iulie-august 2017, potrivit anexei ce conține 3 pagini şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

                       

 Art. 2. Directorul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție  aflată sub autoritatea Consiliului 

Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 87 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al  Pieţei Cernăuţi 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de funcționare al 

Pieței Cernăuți; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 46545/21.06.2017 întocmit de Directorul General al Administrației 

Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 47653/23.06.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

 - Procesul verbal întocmit de Biroul Executorului Judecătoresc Răileanu Ionut Cătălin la data 

de 29.05.2017 prin care Administrația Piețelor Sector 2 preia Piața Cernăuți spre administrare; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 239/2001 privind unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

 - Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de funcționare al Pieței Cernăuți, conform anexei ce conține 8 

pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Piețelor Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.          
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 88 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1  

din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv  

schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

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

Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, 

sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 43918/15.06.2017 întocmită de Directorul General al Poliţiei Locale 

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

Municipiului București; 

 - Nota de fundamentare nr. 46936/22.06.2017 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 46760/22.06.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003 privind atribuirea din 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 a spaţiului situat în Bdul Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinaţia ECONOMAT. 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea  Poliţiei Comunitare 

Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare; 



259 
 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în scopul 

realizării de activităţi cu caracter social. 

 

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

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se  solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea art. 1  din Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, care va avea următorul conţinut: 

 „Art. 1 Se aprobă atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bd. 

Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti, în suprafaţă de 181,91 m, cu destinaţia - sediul POLIŢIA 

LOCALĂ SECTOR 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București.” 

  

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 89 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
 
 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2017 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2017;           

 Analizând: 

 - Raportul la proiectul de hotărâre nr. 44951/19.06.2017 privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2017, întocmit de Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

  - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

București la 31.03.2017, conform anexelor nr. 1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 90 

Bucureşti, 30.06.2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 47 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Aleea Arubium nr. 55,  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Aleea Arubium nr. 55, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând:               

 - Raportul de specialitate nr. 18727/28.03.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 18723/28.03.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Aleea Arubium nr. 55, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 2 CA 1/2 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 



263 
 

 - 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) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Aleea Arubium nr. 55, Sector 2 Imobil de 

locuințe colective – P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației 

de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 91 

Bucureşti, 30.06.2017  
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Strada Giuseppe Garibaldi nr. 18, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Strada Giuseppe Garibaldi nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 25896/27.04.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 25900/27.04.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Strada Giuseppe Garibaldi nr. 18, Sector 2, semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 6 bis CA 1/7 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Strada Giuseppe Garibaldi nr. 18, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – S+P+2E+3Er(asimilat mansardei fără a depăși 60% din aria 

etajului curent), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 92 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Păsărani nr. 70, lot 9/2/1, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Str. Păsărani nr. 70, lot 9/2/1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44651/16.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44650/16.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Păsărani nr. 70, lot 9/2/1, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 17 CA 2/1' 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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  În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Păsărani nr. 70, lot 9/2/1, Sector 2 – 

Locuință unifamilială – P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 93 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Ricinului nr. 70,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Ricinului nr. 70, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44634/16.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44630/16.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Ricinului nr. 70, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 12 CA 1/14 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Ricinului nr. 70, Sector 2 – Locuință 

unifamilială – P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 94 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Grigore Moisil nr. 10B și 10C, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Grigore Moisil nr. 10B si 10C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44646/16.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44648/16.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Grigore Moisil nr. 10B și 10C, Sector 2, semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 4 CA 1/4 din 17.01.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - 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) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – - Str. Grigore Moisil nr. 10B și 10C, Sector 2 

- Imobil de locuințe colective  – S+P+2E+M/Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente 

ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 95 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Peisajului nr. 39,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Peisajului nr.39, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44892/19.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44890/19.06.2017  întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Peisajului nr. 39, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 28 CA 3/6 din 25.04.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Peisajului nr. 39, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective cu spații comerciale la parter – S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 

2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 96 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Șos. Fundeni nr. 250C  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Aleea Arubium nr. 55, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44636/16.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44635/16.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 250C, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 24 CA 3/1 din 25.04.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 



275 
 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Fundeni nr. 250C, Sector 2  – Imobil de 

locuințe colective – D+P+4E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 97 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Mențiunii nr. 43,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Menţiuni nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44640/16.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44639/16.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Mențiunii nr. 43, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 21 CA 2/5 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Str. Mențiunii nr. 43, Sector 2 – Locuință 

unifamilială – P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 98 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Iancu Căpitanu nr. 16,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Aleea Arubium nr. 55, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44903/19.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44906/19.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Iancu Căpitanu nr. 16, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 23 CA 2/8 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Iancu Căpitanu nr. 16, Sector 2 – 

Consolidare a construcției existente, amenajări interioare și supraetajare locuință – 

Sp+P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 99 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare   
 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Inginer George Constantinescu nr. 2-4 și nr. 4A, 4B, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6G,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Inginer George Constantinescu nr. 2-4 si nr.  4A, 4B, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6G , Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44928/19.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44923/19.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Inginer George Constantinescu nr. 2-4 și nr. 4A, 4B, Bd. 

Dimitrie Pompeiu nr. 6G, Sector 2, Sector 2, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 19 CA 2/3 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Inginer George Constantinescu nr. 2-4 și 

nr. 4A, 4B, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6G, Sector 2, Sector 2 – modificare PUD ca urmare a 

alipirii cu un nou teren - Ansamblu de birouri cu funcţiuni complexe – birouri, spaţii 

comerciale servicii cu dotări conexe – 2 x 2S+P+12E+Eth şi 4S+P+14E (modificare acces și 

translatare clădire de birouri corp B cu 3,5m – 2S+P+12E+Et, în conformitate cu anexele nr. 1 și 

2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 100 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Vaselor nr. 17A, 

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Vaselor nr. 17A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44902/19.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44901/19.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Vaselor nr. 17A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 29 CA 3/7 din 25.04.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Vaselor nr. 17A, Sector 2 – Locuință 

individuală – S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației 

de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 101 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Gherghiței nr. 56, lot 2  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD Str. Gherghiţei nr. 56,lot 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44895/19.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44897/19.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Gherghiței nr. 56, lot 2, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 103 CA 8/11 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Strada  Gherghiței nr. 56, lot 2, Sector 2 – 

Consolidare, remodelare extindere și mansardare locuință – Sp+P+M, în conformitate cu anexele 

nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și 

Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 102 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Comisul Buzincă nr. 23, 

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str.Comisul Buzincă nr. 23, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44916/19.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44912/19.06.2017  întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Comisul Buzincă nr. 23, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 32 CA 3/11 din 25.04.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Comisul Buzincă nr. 23, Sector 2 – 

Locuință – D+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 103 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Gorgan Spătarul nr. 42-42D, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str.Gorgan Spătaru nr. 42-42D, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44883/19.06.2017  prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 44880/19.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Gorgan Spătarul nr. 42-42D, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 34 CA 3/13 din 25.04.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Gorgan Spătarul nr. 42-42D, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective– S+P+2E+4Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente 

ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 104 

Bucureşti, 30.06.2017  
 
*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC DE  

DETALIU CA URMARE A SENTINȚEI CIVILE NR. 34/ 06.01.2016  RĂMASĂ  

DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR. 5364/10.11.2016  

Str. Mașina de Pâine nr. 2C, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD str. Maşina de Pâine nr. 2C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 48340/26.06.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 48339/26.06.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Mașina de Pâine nr. 2C, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 47 CA 7/2 din 06.04.2014, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 

 - H.C.L.S. 2 nr. 69/30.06.2014,anexa 1, poziția 8 prin care a fost aprobată documentația de 

urbanism PUD – Str. Mașina de Pâine nr. 2C, Sector 2, București privind edificarea unui imobil de 

locuințe colective – S+P+4Er; 

 - Sentința Civilă nr. 34/ 06.01.2016 rămasă definitivă prin Decizia nr.5364/10.11.2016; 

 - Adresa Direcției Juridică nr. 16630/21.04.2017 referitor la respectarea Sentinței Civile nr. 34/ 

06.01.2016  rămasă definitivă prin Decizia nr. 5364/10.11.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 
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 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2;  

 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic de Detaliu – str. Mașina de Pâine 

nr. 2C, Sector 2, București, aprobat cu H.C.L.S. 2 nr. 69/30.06.2014, anexa 1, poziția nr. 8 din anexa, 

ca urmare a sentinței civile nr. 34/ 06.01.2016  rămasă definitivă prin decizia nr.5364/10.11.2016, în 

conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând 

Avizul Arhitectului Şef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare (copie conform cu 

originalul aprobat în anul 2014).  

 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art. 4 Planul urbanistic se prelungește cu o perioadă egală cu cea prevăzută în Sentința 

Civilă nr. 34/ 06.01.2016  rămasă definitivă prin Decizia nr. 5364/10.11.2016, respectiv 335 zile 

începând cu data aprobării prin Consiliul Local Sector 2. 

 

 Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 conțin 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 105 

Bucureşti, 30.06.2017 

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

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

De modificare a HCLS nr . 16/28.02.2017 privind modificarea 

HCLS 5 nr. 50/28.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, începând cu anul şcolar  

2016-2017 

 

Având în vedere Raportul Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală – Direcţia 

Invăţământ , Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, înregistrat sub nr. 24.496/26.05. 2017; 

În conformitate cu prevederile a O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017 şi ale art. 96, alin. 2, lit. a, b şi c din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin 1 şi art. 81, alin 2, lit. j şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se modifică anexa la HCLS 5 nr. 16/28 .02.2017 privind modificarea HCLS 5 nr. 50/28.08.2016 

privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, 

începând cu anul şcolar 2016-2017, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Invăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi persoanele nominalizate 

în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

 SECRETAR SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 68/30.05.2017 

 

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

Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor şi 

Străzilor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 

 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Sectorului 5, înregistrat sub numărul 24.508/26.05.2017; 

În conformitate cu prevederile HCGMB 254/29.05.2008, potrivit cărora Consiliile Locale ale 

Sectoarelor 1 - 6 administrează arterele de circulaţie, pieţele publice şi lucrările de artă situate în aria 

acestora, cu excepţia celor prevăzute în anexele 1 şi 2 ale hotărârii anterior menţionate; 

Luând în considerare prevederile art.7 alin. (2), prevederile art. 10 alin. 4 ale Ordonanţei de 

Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, ale Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 precum şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă "Regulamentul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor şi Străzilor 

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5", potrivit Anexei 1 parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează,

 Secretar Sector 5,

Cristina Cornelia Feurdean

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 69/30.05.2017 

 
 

 

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

Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Sector 5 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22354/05.05.2017 întocmit de către Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, prin care se 

propune înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

la nivelul Sectorului 5, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 24492/26.05.2017 precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului sectorului 5; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13, alin. (4)-(8) din Legea nr. 217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 49/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipa 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 cont de prevederile Strategiei Locale din domeniul Asistenţei Sociale şi Protecţiei 

Drepturilor Copilului din Comunitatea Locală Sector 5 pentru anii 2016 - 2020, aprobată prin 

Hotărârea ConsiIiului Local Sector 5 nr. 132/29.11.2016 ; 

În conformitate cu prevederile art. 112, alin . 1, alin. 3, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. a, din Legea 

nr. 292/2011 a asistenţei sociale, coroborate cu cele ale art. 1, alin. 2, lit. a din H.G.R. nr. 1434/2004 

privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată ; 

În temeiul prevederilor art.45 alin. 1 şi ale art 81 alin. 2, lit. h din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie Sector 5. 

 

Art. 2. Componenţa Echipei Intersectoriale Locale este prevăzută în anexa prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează,

 Secretar Sector 5,

Cristina Cornelia Feurdean

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Nina Săndulescu 

 

 
Nr. 70/30.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie la nivelul sectorului 5 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8920/26.05.2017 întocmit de către Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, prin care se 

propune încheierea planului de colaborare privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie la 

nivelul sectorului 5 al Municipiului Bucuresti înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

24491/26.05.2017 precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 ; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art 13 din Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 49/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipa 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 cont de prevederile Strategiei Locale din domeniul Asistenţei Sociale şi Protecţiei 

Drepturilor Copilului din Comunitatea Locală Sector 5 pentru anii 2016 - 2020, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 132/29.11.2016 ; 

În conformitate cu prevederile art. 112, alin. 1, alin. 3, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. a, din Legea 

nr. 292/2011 a asistenţei sociale, coroborate cu cele ale art. 1, alin. 2, lit. a din H.G.R. nr. 1434/2004 

privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată şi prevederile art.45 alin.1 şi ale art 81 alin.2, lit.n 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Planul de Colaborare privind prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie la nivelul sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, aşa cum este prevăzut în anexă. 



301 
 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative- Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

 SECRETAR DE SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

  

 

Nr. 71/30.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind organizarea de acţiuni culturale, artistice şi de tineret , 

derulate de Centrul Cultural şi de Tineret ,, Ştefan lordache" în anul 2017 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret ,,Ştefan lordache" înregistrat sub nr 

6243/30.05.2017 

Luând în considerare : 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 10.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri şi  

cheltuieli pe anul 2017; 

Ţinând cont de prevederile O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale şi HCL Sector 5 nr. 131/21.11.2016 privind înfiinţarea 

Centrului Cultural şi de Tineret ,,Ştefan lordache" şi aprobarea Organigramei, Statului de functii şi a 

Regulamentului de Organizare şi funcţionare; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă programul de acţiuni culturale, artistice şi de tineret derulate de Centrul Cultural şi 

de Tineret ,,Ştefan lordache" în anul 2017, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor prevăzute la art. 1 vor fi utilizate din bugetul 

propriu al Centrului Cultural şi de Tineret ,,Ştefan lordache", la capitolul servicii culturale; 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative- Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Centrul Cultural şi de Tineret ,,Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
NINA SĂNDULESCU 

 
Nr. 72/30.05.2017 
 

 

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

Local al Sectorului 5 



303 
 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSLIUL  LOCAL SECTOR 5 

 

 

HOTĂRÂRE 

Privind  rectificarea  Bugetului  de Venituri și  Cheltuieli  pe anul 2017 

 

 Având în vedere Adresa Direcției de lmpozite și Taxe Locale Sector  5 referitoare la  previziunile  

privind  încasarea  veniturilor  bugetului  local  al  Sectorului 5  pe anul  2017 și  Raportul de specialitate  

întocmit de Direcția  Economică ; 

 Având în vedere Legea  privind  bugetul de stat pe anul  2017, Legea privind  bugetul  asigurărilor  

sociale  de stat pe anul 2017; 

 Având în vedere prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale  completată  și 

modificată  prin OUG nr.6 3/2 010 ; 

 În temeiul art. 45, alin (2), lit. a) și  art. 81 alin (2)  lit. d din  Legea  nr. 21 5/2001, privind 

Administrația Publică  Locală  republicată ; 

 

CONSJLIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 ART.  1     Se aprobă rectificarea  bugetului de Venituri și  Cheltuieli al Consiliului  Local  Sector  

5 pe anul 2017,  conform anexelor nr 1 -58 , 59.2 ,  60-64   care  fac parte integrantă  din prezenta 

hotărâre. 

 

 

 ART .2    Prevederile art 2 ale Hotărârii  Consiliului  Local  Sector  5 nr. 40/10.04.2017 rămân 

neschimbate. 

 

 

 A RT 3   Prevederile art 3  ale Hotărârii  Consiliului  Local Sector  5 nr. 40 /1 0.04 .2017 rămân 

neschimbate. 

 

 

 ART 4 Prevederile art 4  ale Hotărârii  Consiliului  Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 rămân 

neschimbate. 

. 
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 ART 5  Se aprobă  r ectificarea  bugetului   Centrului  Cultural  Ștefan  lordache pe anul 2017 , 

conform  anexel or nr. 75-77  care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 . ART 6   Prevederile art 6  ale Hotărârii Consiliului  Local Sector 5 nr. 40/ 10.04.2017 rămân 

neschimbate. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SĂNDULESCU NINA 

 

 

 

 

NR. 73/16.06.2017  
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu  Școala 

Gimnazială Mircea Sântimbreanu,îin perioada octombrie-decembrie 2017 
 

 

Având îin vedere: 

- Raportul    comun   al   Direcției    Generale    de   Administrație  Publică   Locală   -   

Direcția Învătământ,   Cultură,  Culte,  Sport  și Relații  cu  Minoritățile  și al  Direcției Generale 

Economice  și  de  Investiții -  Direcția  Buget și Urmărire  Execuție  Bugetară,  document 

înregistrat  la Primăria Sectorului 5 sub nr. 26934/09.06.2017; 

- adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 21942/12.05.2017, emisă de 

conducerea școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu ; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin.  1 și art. 81 alin.  2,  lit. j) și k) din Legea  nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului Tradiții românești, conform  acordului de parteneriat dintre 

Primăria   Sectorului  5  și Școala  Gimnazială Mircea Sântimbreanu,   prevăzut   în Anexă*,  parte 

integrantă a prezentei  hotărâri. 

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire  Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul 

local al sectorului 5, Capitolul  Învățământ. 

Art.3  - Primarul Sectorului 5, Direcția  Asistență Tehnică și Juridică  - Serviciul  Evidență  Acte 

Administrative, Direcția  Generală de Administrație Publică  Locală - Direcția Învățamânt,  Cultură, 

Culte,  Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția  Generală  Economică și de Investiții -  Direcția Buget și 

Urmărire  Execuție  Bugetară și directorul Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

 SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 
 

Nr. 74/16.06.2017 
 
*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 
Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 5 
 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul  Vasile cel Mare, în perioada  

iunie- decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria Sector  V Capitală 

 

Având îin vedere: 

- Raportul    comun   al   Direcției    Generale    de   Administrație  Publică   Locală   -   Direcția 

Învătământ,   Cultură,  Culte,  Sport  și Relații  cu  Minoritățile  și al  Direcției Generale Economice  și  

de  Investiții -  Direcția  Buget și Urmărire  Execuție  Bugetară,  document înregistrat  la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 26933/09.06.2017; 

- adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 442/03.02.2017, și 22507/16.05.2017 ; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea  nr. 215/2001 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art. 1 - Se aprobă susținerea Atelierului de Creație Sfântul  Vasile cel Mare, conform  acordului de 

parteneriat dintre Primăria   Sectorului  5  și Protoieria Sector  V Capitală,  prevăzut   în Anexă*,  

parte integrantă a prezentei  hotărâri. 

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire  Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul 

local al sectorului 5, Capitolul  Cultură. 

Art.3  - Primarul Sectorului 5, Direcția  Asistență Tehnică și Juridică  - Serviciul  Evidență  Acte 

Administrative, Direcția  Generală de Administrație Publică  Locală - Direcția Învățamânt,  Cultură, 

Culte,  Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția  Generală  Economică și de Investiții -  Direcția Buget 

și Urmărire  Execuție  Bugetară și directorul Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ,

 SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

NINA SĂNDULESCU

 

Nr. 75/16.06.2017 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 
Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 5 
 

HOTĂRÂRE 

privind  acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5  

(Mănăstirea Antim), în anul 2017 

 

Având îin vedere: 

- Raportul    comun   al   Direcției    Generale    de   Administrație  Publică   Locală   și al 

Direcției Generale Economice  și  de  Investiții -  Direcția  Buget și Urmărire  Execuție  

Bugetară,  document înregistrat  la Primăria Sectorului 5 sub nr. 27250/12.06.2017; 

- adresa Mănăstirii Antim, înregistrată la Primăria Sectoruluii 5 sub nr. 12533/20.03.2017; 

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din  România,  cu  modificările și 

completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G.  nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică 

Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art1- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2.105.915,52 lei, pentru Mănăstirea 

Antim, în anul 2017. 

Art.2 - Suma mentionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 -

Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult. 

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și 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 și completările ulterioare. 

Art. 4 - Primarul  Sectorului  5, Direția Asistență  Tehnică și Juridică  - Serviciul   Evidență Acte 

Administrative, Direcția Generală de Administrație  Publică Locală - Direcția  Învățământ, Cultură, 

Culte,  Sport și Relații  cu Minoritățile  și Direcția Generală  Economică și de  Investiții  - Direcția 

Buget și Urmărire  Execuție  Bugetară  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

 SECRETAR SECTOR,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 
 

Nr. 76/16.06.2017 
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MUNICIPIUL  BUCURE TI 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului final al Comisiei constituite  prin Hotărârea  Consiliului Local 

Sector 5 nr.92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor închirierii 

unor spații cu destinația  de sediu, situate  pe raza Sectorului  5 București 

 

Având în vedere Raportul de specialitate  nr.27111/12.06.2017, întocmit de Direcția Generală 

Juridică și Direcția Generală Economică  și de Investiții, precum și finalizarea negocierilor condițiilor de 

închiriere a spațiului cu destinația de sediu pentru Primăria  Sectorului 5, desfășurate în perioada 

noiembrie 2016 - mai 2017; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.92/30.09.2016  privind constituirea unei comisii  care să  

negocieze  condițiile  închirierii  unor spații cu destinația de sediu situate pe raza  Sectorului 5 

București; 

- Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  5 nr.10/31.01.2017  privind  modificarea  componenței comisiei  

care să  negocieze  condițiile închirierii  unor spații  cu destinația  de sediu, situate  pe raza Sectorului 5 

al Municipiului  București, constituită prin HCL Sector 5 nr.92/30.09.2016; 

-  Hotărârea   Consiliului   General   al   Municipiului   Bucureti nr.119/29.03.2017  privind transmiterea   

din  administrarea   Primăriei   Sectorului   5  în  administrarea   Consiliului   General   al Municipiului  

București  a  părții  din  imobilul  situat  în  București,  Bd.  Regina  Elisabeta   nr.29-31, sector 5, ce 

reprezintă sediul Primariei Sector 5 și al Consiliului  Local al Sectorului  5 și abrogarea Deciziei  

nr.801/1991   emisă  de  către  Primăria  Municipiului   București și a Hotărârii C.G.M.B. nr.11/1999. 

În temeiul prevederilor art.45  alin.  (1) și art.81 alin.(4)  din  Legea  nr.215/2001  privind 

administrația publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1  - Se aprobă  Raportul  final nr.271 06112. 06.2017  al Comisiei  de negociere,  constituită 

prin HCL Sector 5 nr.92/30.09.2016 și modificată  prin HCL Sector 5 nr.10/31.01.2017,  anexă*,  

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 - Se împuternicește  Administratorul  Public al Sectorului 5, dl. Victor Viorel COMAN, 

să semneze Contractul de închiriere,  în formî autenticî,  pentru spațiul în suprafață de 8855  mp, cu 

destinația  de sediu  al Primăriei  Sectorului  5, situat în str.  Fabrica  de Chibrituri  nr.9-11,  sector  5, 

București. 
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Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate,  va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 77/16.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL  LOCAL SECTOR 5 
HOTĂRÂRE 

PRIVIND  APROBAREA MODIFICĂRII  ORGANIGRAMEI, STATULUI  DE FUNCȚII ȘI 
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 

 

Având  în  vedere  raportul  de specialitate al   Directorului  General   al     Direcției  Generale  de 

Asistență Socială și  P rotecția Copilului Sector 5 nr. 8810/09.06.2017, înregistrat Ia Primăria Sectorului 

5 sub nr. 27171/12.06.2017 ; 

În conformitate cu prevederile art. 4 dinH.G.R. nr.1434/2004,  privind atribuțiile și Regulamentul 

de  organizare și  funcționare ale  direcției  generale de  asistență socială  și  protecția copilului , 

republicată, 

În temeiul dispozițiilor art 45 alin. (1) și  ale art 81 alin (2) lit. "e" din Legea 215/200 1, privind 

administrația publică locală, republicată , cu modificările și completăril e ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  5 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

ART.1.  Se aprobă modificarea organigramei D.G.A.S.P. C. sector 5 potrivit anexei  nr. 1*  Ia prezenta 

hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 

ART.2. Se aprobă modificarea statului de funcții al D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 2* Ia 

prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 

ART.3.  Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și  funcționare ale D.G.A.S. P.C. sector 5 

potrivit anexei  nr.3* la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 

ART.4.   Prima rul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de Asistență Tehnică și  

Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecți a Copilului Sector 5, vor aduce Ia înd 

eplinire prevederile prezentei   hotărâri . 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

Nr. 78/16.06.2017 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 
al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL  BUCUREȘTI  

CONSILIUL  LOCAL SECTOR 5 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind  abrogarea H.C.L.  Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare Ia derularea activităților ce 

implică  investiții  în reparații,  modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra  

unităților  de învățamânt preuniversitar de pe raza Sectorului 5. 
 

Având  în  vedere  Raportul  de  specialitate   nr.  27886/14.06.2017   întocmit   de Direcția 

Generală de Administrație Publică Locală; 

În conformitate  cu prevederile  art. 22 din Legea  nr. 500/2002  privind  finanțele publice,  cu  

modificările și completările  ulterioare,  coroborate  cu  cele  ale  art  23  din Legea  nr.  273/2006  

privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările și completările ulterioare și Legea educației   

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

Luând în considerare prevederile art.64 din Legea nr. 24/2000  privind  normele de tehnică 

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

În  temeiul  art.45  alin.(1)  și art. 81  alin.  (2)  lit. j din  Legea  nr.  215/2001  a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI   5 
 

HOTARASTE: 

 

Art.1.   -  Se  abrogă  Hotărârea   Consiliului  Local  Sector  5  nr.  65/05.09.2016 privind  

derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare,  reabilitare, construcție, igienizare, 

dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorlui 5. 
 

Art.2. - Primarul Sectorului  5, Serviciul Evidență Acte Administrative – Direcția de Asistență  

Tehnică și Juridică   și  Direcția Generală de Administrație Publică Locala vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

 CONTRASEMNEAZĂ,

 SECRETAR SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

Nr. 79/16.06.2017  
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MUNICIPIUL  BUCUREȘTI  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de 

Centrul Cultural ș de Tineret ,,Ștefan lordache" în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 

nr.72/30.05.2017 

 

Având în vedere: 

- Raportul  Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan lordache" și a Direcției Generale conomice și de 

lnvestiții nr.681 I 13.06. 2017 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 10.04.2017 - privind aprobarea bugetului  de venituri și 

cheltuieli pe anul 2017; 

-   Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05. 2017 - privind aprobarea programului de acțiuni 

culturale,  artistice și de tineret derulate  de Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan lordache" In anul 

2017; 

- Concluziile  Raportului de cercetare  sociologică  nr.423 I 29.03.2017  pentru identificarea  percepției  

locuitorilor  Sectorului  5 asupra  serviciilor  oferite  de  Centrul Cultural și de Tineret , ,,Ștefan lordache" 

realizată în martie 2017; 

-   Strategia culturală a Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan lordache" 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea  nr. 215/2001privind  

Administrația Publică   Locală, republicată,  cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 - Se ·aprobă completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de 

Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan lordache" în anul 2017 prevăzut  în Anexa 1 a H.C.L. Sector 5 

nr.72 I 30.05. 2017, cu  acțiunile prevăzute în Anexa  nr 1*, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Sumele  necesare  organizării  evenimentelor  prevăzute Ia art.1 vor fi utilizate din bugetul 

propriu  al Centrului  Cultural și de Tineret ,,Ștefan  lordache",  Ia capitolul servicii culturale. 
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Art. 3 -Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative,  Centrul Cultural și de Tineret vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 80/16.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

al doamnei Crudu Claudia Elena 

 

Având în vedere demisia doamnei Crudu Claudia Elena, înregistrată la Primăria Sectorului 5 

sub nr. 25541/31.05.2017; 

 

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. (l) 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 doamnei Crudu Claudia Elena şi se declară vacant locul acesteia. 

 

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

 

 

Președinte de Ședință, 

Nina Săndulescu 
 

Nr. 81/26.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

al domnului Franovici Bogdan 

 

Având în vedere demisia domnului Franovici Bogdan, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub 

nr. 25542/31.05.2017; 

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. (l) 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 Franovici Bogdan 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

 

 

Președinte de Ședință, 

Nina Săndulescu 

 

Nr. 82/26.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 60/16.05.2017 

privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat 

Comunitar Sector 5 organizat de către Direcţia Generală de Asistență Socială și 

Protecţia Copilului Sector 5 

 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

Ţinând seama de Raportul Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 9078/14.06.2017 

înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 28768/20.06.2017 ; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte 

Activități Economice, precum și al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 60/16.05.2016 privind desfășurarea activităților 

de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcţia 

Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului sector 5 ; 

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 4 și art. 7 alin. (1) ale Legii nr. 78/2014, privind 

reglementarea activității de voluntariat, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele 

ale art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. „n” teza 1 din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1.  Art. 9 alin.2 lit. «a» al Regulamentului privind desfășurarea activității de voluntariat în 

cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcţia Generală de 

Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 60/16.05.2017, 

privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar 

Sector 5 organizat de către Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 5, se 

modifică și va avea următorul conținut: ,,a) să aibă vârsta de minim 15 ani”. 

Totodată se modifică în mod corespunzător titlurile anexelor nr. 3 și 4 al Regulamentului mai sus 

arătat, acestea urmând să aibă următorul conţinut: 

« Anexa 3 - Contract de voluntariat în cazul voluntarilor minori (15-18 ani) » 

« Anexa 4- Acordul părintelui sau al reprezentantului legal în cazul voluntarilor minori (15-18 ani) ». 
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ART. 2. După anexa nr. 7 a Regulamentului privind desfășurarea activității de voluntariat în 

cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcţia Generală de 

Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 5, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 60/16.05.2016, 

privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar 

Sector 5 organizat de către Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 5, se 

introduc: 

- Anexa nr.8 - formular tip - Certificat de competențe dobândite prin voluntariat, prevăzut în 

Anexa nr. 1* la prezenta hotărâre; 

- Anexa nr.9 - formular tip - Certificatul de voluntariat VoluntPass*, prevăzut în Anexa nr.2* la 

prezenta hotărâre; 

- Anexa nr. 10 - formular tip - Fişă de protecţie a voluntarului - Instruire Colectivă privind 

securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de voluntariat, prevăzut în Anexa nr.3* la prezenta 

hotărâre; 

- Anexa nr. 11 - formular tip - Fişă de protecţie a voluntarului - Instruire individuală privind 

securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de voluntariat, prevăzut în Anexa nr.4* la prezenta 

hotărâre. 

 

ART.3. Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcţia de Asistență Tehnică și Juridică și 

Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

 

 

Nr.83/26.06.2017
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii de constatare, ridicare, 

transport, depozitare şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staţionate/parcate 

pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri 

(zonă verde sau pietonală) şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului 

Bucureşti aflate pe raza administrativ - teritorială a 

Sectorului 5 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13298/23.03.2017 al Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală; 

Adresa Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia 

Generală de Poliţie a Mun. Bucureşti - Brigada Rutieră nr. 147423/20.01.2017, înregistrată la 

Registratura Primăriei Sector 5 sub nr. 2803/25.01.2017; 

Luând în considerare Rapoartele Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

alte Activităţi Economice, Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar şi ale Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti; 

În baza prevederilor art. 23 alin. (2) lit. a), b), c) din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului 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; 

H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

Art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de constatare, ridicare, transport, depozitare 

şi restituirea/eliberarea autovehiculelor sau vehiculelor staţionate/parcate pe carosabil, terenuri, 

parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) şi 

trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ - 
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teritorială a Sectorului 5 (Anexa nr. 1)*, Dispoziţia de ridicare (Anexa nr. 2)* şi modelul Notă de 

Constatare (Anexa nr. 3)*, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. La data aprobării prezentei, se abrogă prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 47/31.07.2013 

privind aprobarea Regulamentului activităţii de constatare, ridicare, transport, depozitare şi 

restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staţionate neregulamentar pe carosabil, terenuri, 

parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) şi 

trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ - 

teritorială a Sectorului 5, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Direcţia Generală de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr.84/26.06.2017 
 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 
Local al Sectorului 5 
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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 conturilor anuale de execuţie pe anul 2016 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi de prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe trimestrul 4 al anului 2016, conform Anexelor  nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul anual de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 4 

al anului 2016, conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 4 al anului 2016, conform Anexelor nr. 5 şi nr. 6. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 144 

Data: 29.06.2017  
 

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

Sector 6. 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de art. 57 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi de prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 1 al anului 2017, conform Anexelor  nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 1 al anului 

2017, conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 1 al anului 

2017, conform Anexelor nr. 5 şi nr. 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 1 al anului 2017, conform Anexelor nr. 7 şi nr. 8. 

  Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 145 

Data: 29.06.2017 

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

Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al  
Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, Expunerea de 
motive a Primarului Sectorului 6 şi raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
 Având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice - Bucureşti nr. 43287/9.06.2017, prin care s-a aprobat retrimestrializarea sumelor 
defalcate din T.V.A.  pentru finanţarea de bază a unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat, a 
învăţământului particular sau confesional acreditat şi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.C.G.M.B. nr. 
30/06.02.2003; 
 Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 994.772 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 986.640 mii lei la 
venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 131.507 
mii lei la cheltuieli şi la venituri în sumă de 131.507 mii lei, conform Anexei nr. II ce cuprinde 
Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 
ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competenţelor. 
 (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. 146 
Data: 29.06.2017 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Radu Elena 

 

 Luând în considerare demisia doamnei Radu Elena, înregistrată la Biroul Asistenţă Tehnică a 

Consiliului Local cu nr. S.T.: 346/26.05.2017;  

 Ţinând cont de Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 6 al doamnei Radu Elena, prin demisie. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al doamnei Radu Elena. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 147 

Data: 29.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea domnului Cosmin Mihai Manole în funcţia de consilier local 

 

 Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea 

mandatului de consilier local al doamnei Radu Elena din cadrul Consiliului Local Sector 6 şi se 

declară vacant locul de consilier local al acesteia, precum şi de procesul - verbal al Comisiei de 

validare a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare opţiunea domnului Cosmin Mihai Manole şi confirmarea calităţii acestuia 

de membru al Partidului Uniunea Salvaţi România, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa 

înregistrată cu nr. S.T.: 347/26.05.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Cosmin Mihai Manole candidat pe 

lista Partidului Uniunea Salvaţi România la alegerile locale din iunie 2016, pe locul rămas vacant, ca 

urmare a încetării mandatului de consilier local al doamnei Radu Elena. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 148 

Data: 29.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Anexa nr. 1 Secţiunea 3 - privind 

Comisiile de specialitate din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

Având în vedere validarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite şi al 

domnului Cosmin Mihai Manole;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic. (1) Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind 

numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se 

înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 149 

Data: 29.06.2017 
 

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

Local Sector 6.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii 

“Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit” 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2)  lit. d) şi i) din Legea nr. 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se reactualizează documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii 

“Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit”, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din fonduri de la Bugetul 

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform listelor de investiţii aprobate, conform legii, cât 

şi din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 150 

Data: 29.06.2017 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 4/26.01.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

cu modificările şi completările ulterioare;   

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 151 

Data: 29.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu  

handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”  

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  

în anul 2017 

 

 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. 37/16.02.2015 privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană 

a persoanelor adulte cu dizabilităţi, beneficiare de servicii sociale în Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.H. nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii 

cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de 

susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 

datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu 

handicap sau de susţinătorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- Nota de fundamentare cu nr. D/11020/23.05.2017 privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
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Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în cuantum de 4367 lei, în anul 2017, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 152 

Data: 29.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde procedurile  

legale în vederea trecerii imobilului “Insula Lacul Morii” din domeniul public al statului şi  

administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă  

Argeş - Vedea, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea directă a  

Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6;   

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ca urmare a Protocolului de Colaborare nr. 20731/30.05.2017 încheiat între Administraţia 

Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, în scopul realizării Proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti”; 

 Ţinând cont de 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. 45 alin. (3) şi alin. (6) şi a art. 81 alin. (2) lit. f) şi q) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă înaintarea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

întreprinde procedurile legale în vederea trecerii imobilului “Insula Lacul Morii” din domeniul public al 

statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă 

Argeş - Vedea, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea directă a Consiliului Local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect Şef şi Direcţia Generală Investiţii 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. 153  

Data: 29.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 

privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor 

care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Gospodărie Locală şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;  

  În baza art. 58 din Anexa la H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

 În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind 

constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea 

de administrator de imobile, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 121/29.08.2013, 

astfel că Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3, se înlocuiesc cu Anexa nr. 1, Anexa nr. 2  şi Anexa 

nr. 3 din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 

121/29.08.2013 se abrogă. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Gospodărie Locală 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. 154 

Data:  29.06.2017 

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

Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Vasile Milea nr. 5G”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de spital şi anexe pe un teren în suprafaţă de 11.382 m.p., 

proprietatea Statului Român 

 

 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 Vasile Milea nr. 5G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16031/4/14 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 Vasile Milea nr. 5G”,   Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de spital şi anexe pe un teren în suprafaţă de 11.382 m.p., 

proprietatea Statului Român. 

 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. 155 

Data: 29.06.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 602”, Sector 6, 

pentru construire rezervor de apă şi staţie pompe  pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 602”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14332/3/8 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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 602”,   Sector 6, 

pentru construire rezervor de apă şi staţie pompe  pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 156 

Data: 29.06.2017 
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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 Viscolului nr. 93-95”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 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 Viscolului nr. 93-95”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 9724/3/3 

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 Viscolului nr. 93-95”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 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. 157 

Data: 29.06.2017 
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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 Costin Neniţescu nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 565 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 Costin Neniţescu nr. 8”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14805/3/16 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 Costin Neniţescu nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 565 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 



342 
 

 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.  158 

Data: 29.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220D”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de laboratoare tehnice şi experimentale 

pe un teren în suprafaţă de 5.467 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220D”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

6122/2/10 din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220D”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de laboratoare tehnice şi experimentale pe un teren în 

suprafaţă de 5.467 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 159 

Data: 29.06.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220F”, Sector 6, 

pentru extindere imobil existent cu funcţiune tehnologică pe un teren în suprafaţă de 2.261 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220F”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6121/2/2 

din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220F”, Sector 6, 

pentru extindere imobil existent cu funcţiune tehnologică pe un teren în suprafaţă de 2.261 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 160 

Data: 29.06.2017  
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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. 101T”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

3.000 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 – 

“Bulevardul Timişoara nr. 101T”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13169/3/6 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 – “Bulevardul Timişoara nr. 101T”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.000 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. 161 

Data: 29.06.2017 
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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 George Calboreanu nr. 10-12”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

492 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 George Calboreanu nr. 10-12”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

39674/6/7 din 24.10.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada George Calboreanu nr. 10-12”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 492 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. 162 

Data: 29.06.2017 
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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 Preciziei nr. 34”, Sector 6, 

pentru extindere construcţii existente pe un teren în suprafaţă de 31.349 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Preciziei nr. 34”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

11442/3/15 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 Preciziei nr. 34”, Sector 6, pentru 

extindere construcţii existente pe un teren în suprafaţă de 31.349 m.p., proprietate privată persoană 

juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 163 

Data: 29.06.2017  
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