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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 584 din 23.05.2017 

 

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

4768/1/19.05.2017; 

 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 domnul BĂDULESCU Aurelian  - viceprimar, să 

îndeplinească atribuțiile Primarului General al Municipiului București, privind aprobarea solicitărilor 

pentru desfășurarea de activități de publicitate constând în distribuirea de flyere în scopul promovării 

unor produse/servicii, precum alte asemenea activități de publicitate pe raza administrativ teritorială a 

municipiului București; 

 Art. 2 Documentația va fi întocmită și asumată de către Serviciul Publicitate Stradală din cadrul 

Direcției Urbanism ; 

 Art. 3 Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea prevederilor DPG nr. 1763/12.12.2016;  

 Art. 4 Domnul BĂDULESCU Aurelian, viceprimar, doamna FLORESCU Michaela Tomnița, 

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

prevederile prezentei dispoziții. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 634 din 31.05.2017 

 

 Având în vedere Nota nr. 10859/17.05.2017 a Direcției Juridic; 

 În conformitate cu art. 57 alin. 2, art. 62 alin. 1, art. 63, art 65 și art. 68 alin.1 din Legea 

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

 

PRIMARUL  GENERAL 

D I S P U N E: 

 

 Art. Începând cu data prezentei se deleagă domnului viceprimar BĂDULESCU Aurelian 

atribuțiile Primarului General al Municipiului București privind semnarea contractelor încheiate de 

Municipiul București, care vor fi supuse autentificării, după cum urmează : 

- Contracte concesionare terenuri pentru extindere locuință proprietate particulară în 

curtea imobilului, încheiate în temeiul Legii nr. 50/1991( republicată) și HC.G.M.B nr. 

211/1997- contracte încheiate de către Administrația Fondului Imobiliar, 

- Contracte concesionare terenuri, aprobate în temeiul unor hotărâri ale C.G.M.B și 

încheiate în temeiul Legii nr. 50/1991( republicată), contracte încheiate de către Direcția 

Generală Achiziții - Direcția Contracte , 

- Contracte concesionare cota teren aferentă apartamentelor/blocurilor finalizate în 

temeiul H.G.R. nr. 441/1991, încheiate în temeiul Legii nr. 50/1991( republicată), contracte 

 încheiate de către Direcția Generală Achiziții - Direcția Contracte, 

- Contracte concesiune cabinete medicale încheiate în temeiul H.G.R. nr. 884/2004, 

contracte încheiate de către Direcția Generală Achiziții - Direcția Contracte , 

- Contracte de vânzare cumpărare spații medicale încheiate în temeiul O.U.G nr. 68/2008 

aprobată prin Legea nr. 192/2011, contracte încheiate de către Direcția Generală Achiziții 

Direcția Contracte . 

 

Art. 2 Domnul Viceprimar Bădulescu Aurelian, precum și direcțiile din cadrul aparatului de 

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

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 

 

Avizat, 

DIRECTOR EXECUTIV  

 

Întocmit 

Adrian IORDACHE          Mihaela Ciolacu 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea  

Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București 

 

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

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

Drumuri, Sistematizarea Circulației și al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului 

București; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 26/18.05.2017, raportul 

Comisiei de ecologie și protecție a mediului nr. 21/18.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 181/18.05.2017 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; 

- Art. 64 din Ordonanța 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; 

Luând în considerare prevederile art. 59 și art. 60 din Legea 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, cu modficările și completările ulterioare; 

 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 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru 

execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București se modifică şi va avea următorul 

conținut:   

”Art. 2 Nerespectarea prevederilor Brevetului Verde atrage răspunderea contravențională și se 

sancționează cu amendă cuprinsă între 500 - 3000 RON pentru persoanele fizice și cu amendă 

cuprinsă între 1500 – 5000 RON pentru persoanele juridice.” 

Art. II Punctul 4 la anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 205/2009 se completează cu un nou alineat, 

alin. (2), cu următorul cuprins: 
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”(2) pentru lucrările de intervenție executate de operatorii de servicii publice sau persoanele 

autorizate în condițiile legii, pe partea carosabilă sau pe trotuare, au obligația de a asigura 

semnalizarea și presemnalizarea acestora cu indicatoare, iar pe timpul nopții și cu panouri cu lămpi 

cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 195/2002”. 

Art. III Art. 3 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 205/2009 se modifică și va avea următorul conținut: 

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

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

Sectoarelor 1 – 6 vor aduce la îndepliniere prevederile prezentei hotărâri”.  

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 205/2009 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 176 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti"  doamnei Ileana Vulpescu 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 11/16.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 148/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Ileana Vulpescu, în semn de recunoaştere pentru contribuţia domniei sale la dezvoltarea şi 

promovarea valorilor culturale româneşti. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 177 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Cultură, Sport, Turism, Direcţiei Generale Economice şi Centrului  

de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 60/17.05.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 149/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 258 alin. (2) şi alin. (3) din Codul Civil; 

- art. 2 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1500 lei net/familie, pentru 

tinerii care se căsătoresc. 

Art. 2 Sumele vor fi acordate de Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al 

Municipiului Bucureşti, pe baza unei cereri, precum şi a unei copii conform cu originalul a certificatului 

de căsătorie. 

Stimulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data 

căsătoriei, conform certificatului de căsătorie. Cererile pentru acordarea stimulentului se vor depune 

la sediul Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti, de către 

unul dintre soţi. 

Art. 3 Condiţiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar sunt: 

   a)   cel puţin unul dintre soţi să se afle la prima căsătorie; 

b) cel puţin unul dintre soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Bucureşti; 

c)    cel puţin unul dintre soţi să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 ani. 

Art. 4 Pentru cetăţenii care îndeplinesc doar condiţiile de la art. 3, lit. a şi lit. b stimulentul 

financiar va fi acordat cu avizul Primarului General. 

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

Bucureşti, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi Centrul de Servicii 

Comunitare Integrate pentru Tineri 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 178 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 429/2016 privind stabilirea  

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu 

 anul 2017 

 

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

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

Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 61/17.05.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 150/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 486 alin. 1) şi art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 60 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. b), alin. (4) 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. I După punctul 2 lit. a) de la anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 429/2016 privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2017 se 

introduc lit. a.1 şi a.2 cu următorul cuprins: 

„a.1 Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfăşurarea unor evenimente: 

spectacole în aer liber, concerte, festivaluri, manifestări promoţionale, târguri de locuri de muncă şi 

alte asemenea pentru: 

- Piaţa Constituţiei este de 137.000 lei/eveniment; 

- Piaţa Victoriei este de 91.000 lei/eveniment; 

- Piaţa Enescu, Piaţa Universităţii şi Piaţa Alba – Iulia este de 68.000 lei/eveniment.” 

(1)  Prin eveniment se înţelege perioada cuprinsă între minim 3 – 5 zile necesare pentru: montare 

sceno – tehnică, eveniment propriu – zis (concert, festival, târg, etc) şi aducerea la starea iniţială a 

locaţiei. 
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(2)  Dacă numărul de zile solicitate este mai mare decât perioada prevăzută la alin. (1), se va achita 

o taxă suplimentară de 23.000 lei/zi.” 

„a.2 Taxa pentru utilizarea locurilor publice în cazul evenimentelor sportive: 

- Piaţa Constituţiei este de 68.500 lei/eveniment; 

- Piaţa Victoriei este de 45.500 lei/eveniment; 

- Piaţa Enescu, Piaţa Universităţii şi Piaţa Alba – Iulia este de 34.000 lei/eveniment.” 

(1) Prin eveniment sportiv se înţelege perioada cuprinsă între 1 – 3 zile necesare pentru pregătire 

eveniment, desfăşurare eveniment sportiv propriu - zis şi aducerea la starea iniţială a locaţiei. 

(2)  Dacă numărul de zile solicitate este mai mare decât perioada prevăzută la alin. (1), se va achita 

o taxă suplimentară de 11.500 lei/zi.” 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 429/2016 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2017, rămân în vigoare.  

Art. III Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1-6 şi instituţiilor publice de 

interes local ale municipiului Bucureşti. 

Art. IV 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 179 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind instituirea unor obligaţii şi răspunderi ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi 

cetăţenilor pentru buna gospodărire a locuinţelor şi înfrumuseţarea acestora 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi 

Direcţiei Urbanism; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 62/17.05.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 151/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-  art. 622 din Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) din 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 Proprietarii, persoane fizice sau juridice şi titularii dreptului de administrare sau ai altor 

drepturi reale asupra clădirilor au obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, 

întreţinere, consolidare şi, după caz, reabilitarea energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului, în 

condiţiile legii, după cum urmează: 

1.1 Instituţiile publice, agenţii economici şi persoanele juridice: 

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin 

efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

b)  să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 

firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, 

curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

c)  să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă. 

1.2 Obligaţiile cetăţenilor: 

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau chirie, a anexelor 

gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi 

zugrăvirea periodică a acestora; 
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c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi 

termenele stabilite de acestea; 

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor. 

Art. 2 Executarea de inscripţii caligrafiate sau imagini pictate sau gravate – graffiti pe pereţi sau 

alte suprafeţe publice sau private care nu sunt destinate acestui scop şi se realizează fără acordul 

proprietarului de drept pe teritoriul municipiului Bucureşti este interzisă şi se sancţionează cu amendă 

de la 2.000 la 5.000 lei. 

Art. 3 Proprietarii de construcţii şi terenuri pe a căror limită de proprietate se află construcţii de 

locuinţe sau cu altă destinaţie aflate în proprietatea sau deţinerea altor persoane, vecini cu aceştia, 

au obligaţia să le permită accesul temporar, dar nu pentru mai mult de 60 de zile, pe proprietate, în 

vederea realizării de către aceştia a lucrărilor de reparaţii, întreţinere, consolidare sau, după caz, 

reabilitare energetică. 

Art. 4 Pe perioada prevăzută la art. 3, executantul lucrărilor are obligaţia de a nu afecta 

bunurile aflate pe proprietatea ocupată temporar sau a vegetaţiei existente. 

Art. 5 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţii şi se sancţionează 

după cum urmează: 

- nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; 

- nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. 

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către Primarul General al Municipiului 

Bucureşti şi împuterniciţii acestuia, pentru construcţiile amplasate în zonele construite protejate, 

stabilite prin acte normative în vigoare şi de către Primarii Sectoarelor 1- 6 şi împuterniciţii acestora 

pentru restul zonelor situate în raza administrativ teritorială a acestora. 

Art. 6 Prezenta hotărâre nu exonerează pe proprietari, persoane fizice sau juridice şi titularii 

dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra clădirilor de obligaţia obţinerii, după caz, 

înaintea începerii lucrărilor, a autorizaţiilor de executare a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 334/2003. 

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

Bucureşti, Primarul General al Municipiului Bucureşti şi Primarii Sectoarelor 1-6, prin împuterniciţii 

acestora, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 180 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/30.06.2010,  

anexa 1, privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale  

municipiului 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 

şi Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate nr. 2/16.05.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 152/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice; 

- art. 59 şi art. 60 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. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 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. I Art. 42, lit. a), c) şi e) din anexa nr. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2010 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

„a) de la 200 la 500 lei – art. 9 alin. (2) lit. a), b), c), d), e), f), g) şi j); art. 12; art. 14; art; 15; art. 

16; art. 17 alin. (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8); art. 20 alin. (4); art. 21 alin. (1), (3); art. 22 alin. (4); art. 26 

lit. a), b); art. 28 lit. b), c), d); art. 29 lit. a), b), c), d), e); art. 33; art. 34 alin. (1) lit. a), b), c), alin. (2), 

alin. (3), alin. (5)”. 
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„c) de la 500 la 2000 lei – art. 25 alin. (1) lit. a), b), c), d)”. 

„e) de la 2000 la 5000 lei – art. 9 alin. (2) lit. i); art. 27, alin. (1), (2), (3), (4)” 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 rămân neschimbate. 

Art. III Primarul General al Municipiului Bucureşti, Primarii Sectoarelor 1- 6, direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi Brigada de Poliţie Rutieră Bucureştivor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 181 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre Municipiul București, prin  

Direcția Generală Asistență Socială a Municipiului București și Asociația ANAIS, 

 în vederea implementării în comun a proiectului ”Stop violenței în familie! Servicii 

 complexe pentru victimele violenței în familie” 

 

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 Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei pentru sănătate și protecție socială nr. 8/17.05.2017 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 153/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

- Art. 136 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 13 alin. (3), art. 16 alin (3), alin 6 și art. 39 lit. a) din Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și 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 Asociere dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București și Asociației ANAIS, în vederea implementării în comun a 

proiectului ”Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie.” 

Art. 2 Acordul de Asociere este prevăzut în anexa 1* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea 

proiectului ”Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie” conform 

anexei 2* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Proiectul ”Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie”, 

este prevăzut în anexa 3* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti și Direcția Generală de Asistență Socială 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planului de acţiune pentru diminuarea  

zgomotului în Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 60/2009 privind aprobarea 

planului de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental în Municipiul Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană – Direcţia de Mediu; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 20/ 18.05.2017 şi raportul  

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 154/ 17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 3411/09.02.2017 a Autorităţii pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (24), litera a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 

321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. e), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001privind 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 Hărţile strategice de Zgomot şi Planul de Acţiune pentru diminuarea 

zgomotului în Municipiul Bucureşti întocmite conform prevederilor Directivei 2002/49/EC. 

Art. 2 Se aprobă Harta strategică de zgomot rutier, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 1* 

care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă Harta strategică de zgomot rutier, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 2* care 

face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă Harta strategică de zgomot căi ferate-tramvai, indicator Lzsn, reprezentând 

anexa nr. 3* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă Harta strategică de zgomot căi ferate-tramvai, indicator Ln, reprezentând 

anexa nr. 4* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 6 Se aprobă Harta strategică de zgomot căi ferate, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 

5* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 7 Se aprobă Harta strategică de zgomot căi ferate, indicator Ln reprezentând anexa nr. 6* 

care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 
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Art. 8 Se aprobă Harta strategică de zgomot industrial, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 

7* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 9 Se aprobă Harta strategică de zgomot industrial, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 8* 

care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 10 Se aprobă Harta strategică de zgomot aeroportuar, indicator Lzsn, reprezentând anexa 

nr. 9* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 11 Se aprobă Harta strategică de zgomot aeroportuar, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 

10* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 12 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot rutier, indicator Lzsn, 

reprezentând anexa nr. 11* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 13 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot rutier, indicator Ln, 

anexa nr. 12* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 14 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot căi ferate-tramvai, 

indicator Lzsn, anexa nr. 13* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 15 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot căi ferate-tramvai, 

indicator Ln anexa nr. 14* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 16 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot căi ferate, indicator 

Lzsn, reprezentând anexa nr. 15* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 17 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot căi ferate, indicator Ln, 

reprezentând anexa nr. 16* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 18 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot industrial, indicator 

Lzsn, reprezentând anexa nr. 17* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 19 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot industrial, indicator Ln, 

reprezentând anexa nr. 18* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 20 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot aeroportuar, indicator 

Lzsn, reprezentând anexa nr. 19* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 21 Se aprobă Harta conflict valoare limită maxim admisibilă  zgomot aeroportuar, indicator 

Ln, reprezentând anexa nr. 20* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 22 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot rutier, indicator Lzsn, 

reprezentând anexa nr. 21* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 23 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot rutier, indicator Ln, 

reprezentând anexa nr. 22* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 24 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot căi ferate-tramvai, indicator 

Lzsn, reprezentând anexa nr. 23* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 25 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot căi ferate-tramvai, indicator 

Ln, reprezentând anexa nr. 24* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 26 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot căi ferate, indicator Lzsn, 

reprezentând anexa nr. 25* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 
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Art. 27 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot căi ferate, indicator Ln, 

reprezentând anexa nr. 26* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 28 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot industrial, indicator Lzsn, 

reprezentând anexa nr. 27* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 29 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot industrial, indicator Ln 

reprezentând anexa nr. 28* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 30 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot aeroportuar, indicator Lzsn, 

reprezentând anexa nr. 29* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 31 Se aprobă Harta conflict valoare limită ţintă de atins zgomot aeroportuar, indicator Ln, 

reprezentând anexa nr. 30* care face parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 32 Se aprobă Planul de Acţiune pentru Diminuarea Zgomotului în Municipiul Bucureşti  

cuprins în anexa nr. 31* care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 33 Direcţia de Mediu va monitoriza impactul asupra nivelului de zgomot urban rezultat în 

urma implementării măsurilor propuse prin planul de acţiune. 

Art. 34 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administraţia 

Străzilor şi Regia Autonoma de Transport Bucureşti vor respecta prevederile privind implementarea 

măsurilor din planul de acţiune. 

Art. 35 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 

60/2009 privind aprobarea planului de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot ambiental în 

Municipiul Bucureşti. 

Art. 36 Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi 

Ministerului Mediului.  

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 183 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind darea în folosinţă  gratuită către Societatea de Cultură Macedo-Română a  

unui corp de clădire situat în str. Vasile Lascăr nr. 199, sector 2 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 41/16.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 156/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresele nr. 23/13.10.2016 şi nr. 9/12.04.2017 ale Societăţii de Cultură 

Macedo-Română; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B nr. 5/26.01.2016 privind modificarea Hotărârii 

C.G.M.B nr. 179/2002 şi preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în adminstrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Fondului Imobiliar a spaţiului cu altă 

destinaţie din strada Vaile Lascăr nr. 199, sector 2; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Societatea de Cultură Macedo-Română a 

unui corp de clădire situat în strada Vasile Lascăr nr. 199, sector 2, Bucureşti, pe termen de 15 ani. 

Imobilul va avea destinaţie de sediu al Societăţii de Cultură Macedo-Română. 

  (2) Imobilul se identifică conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Imobilul este proprietate publică a municipiului Bucureşti, iar operaţiunile de înscriere în 

cartea funciară se vor face prin grija şi pe cheltuiala Societăţii de Cultură Macedo-Română. În termen 

de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor de înscriere în cartea funciară, Societatea de Cultură 

Macedo-Română are obligaţia să comunice Consiliului General al Municipiului Bucureşti documentele 

emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menţionat la art. 1. 

Art. 3 Lucrările de amenajare şi punere în funcţiune se realizează prin grija şi pe cheltuiala 

Societăţii de Cultură Macedo-Română. 

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

Art. 5 Societatea de Cultură Macedo-Română are obligaţia să inventarieze bunul în cauză 

conform listei anexă la Hotărârea C.G.M.B nr. 186/2008. 
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Art. 6 Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face de către Administraţia 

Fondului Imobiliar către Societatea de Cultură Macedo – Română, pe bază de proces verbal, în 

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

Art. 7 Schimbarea destinaţiei imobilului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei 

hotărâri. 

Art. 8 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

http://www.pmb.ro/


26 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 63 alin. (2) din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

52/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  

Consiliului General al Municipiului București 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 157/17.05.2017 din cadrul Consiliului General 

al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare 

a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. I Art. 63 alin. (2) din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 52/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului General al Municipiului București se modifică și 

va avea următorul conținut: 

„Art. 63 alin. (2) Declarațiile de presă sau interviurile consilierilor generali sau altor persoane pot 

avea loc în sala de consiliu, exclusiv în perioadele de dinaintea și de după ședințele consiliului, precum și 

în pauzele ședințelor consiliului.” 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2017 rămân neschimbate 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 185 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea art. 3 și a art. 39 alin. (1) din Anexa nr. 24b la  

Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor 

 Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 privind stabilirea unor măsuri privind  

asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și  

reducerea cheltuielilor la instituțiile publice din subordinea, sub autoritatea sau  

coordonarea Guvernului ori a ministerelor, la aparatul de specialitate al  

Primarului General, aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. și la  

serviciile/instituțiile publice de interes local ale Municipiului București 

 

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, finanțe nr. 63/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 158/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În baza solicitării Muzeului Național al Literaturii Române nr. 2499/21.07.2016; 

În conformitate cu 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. a), alin. 6 lit. a) pct. 4 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 Articolul 3 din anexa nr. 24b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

”Muzeul Național al Literaturii Române are sediul administrativ în București, Calea Griviței nr. 

64-66, sector 1, cont IBAN RO34TREZ7015010XXX000307, deschis la Trezoreria Sector 1, 

București, cod fiscal 4192510, prezentând aceste acte de identificare în toate actele oficiale ale 

instituției.”  

Art. II Articolul 39 alin (1) paragraful 4 din anexa nr. 24b la Hotărârea C.G.M.B.  nr. 305/2013, 

se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Muzeul Național al Literaturii Române are în administrare sediul situat în București, Calea 

Griviței nr. 64-66, sector 1 (imobil închiriat) , punctul de lucru situat în București, strada Nicolae 

Crețulescu nr. 8, sector 1 (imobil închiriat), precum și următoarele imobile care găzduiesc casele 

memoriale: ... .” 
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Art. III Celelalte prevederi ale Anexei nr. 24b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013  rămân 

neschimbate.  

Art. IV Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/28.04.2015 privind modificarea art. 3 și a art. 39 

alin. (1) din Anexa nr. 24b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la 

instituțiile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, la 

aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. și la 

serviciile/instituțiile publice de interes local ale Municipiului București. 

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

Bucureşti și Muzeul Național al Literaturii Române vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 186 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea modificării anexelor 19.a și 19.b. la Hotărârea C.G.M.B. nr.  

305/2013, precum și a modificărilor în Bugetul Municipiului București, aprobat pe anul 2017 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane, al Direcției Generale Dezvoltare 

și Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism și al Direcției Generale Economice – Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 64/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 159/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

- Art. 2 pct. (18) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2016 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) 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. I (1) Anexa 19.a – Statul de funcții al Universității Populare ”Ioan I. Dalles” din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică sub aspectul anexelor 

de salarizare aplicabile, conform anexei nr. 1* la prezenta hotărâre, care face parte intgrantă din 

aceasta. 

(2) Numărul total de 5 posturi, din care 1 post de conducere, aprobat Universității Populare 

”Ioan I. Dalles”, rămân neschimbate. 

Art. II Art. 1 din anexa 19.b – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Universității 

Populare ”Ioan I. Dalles”, la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1 Universitatea Populară ”Ioan I. Dalles”, este instituție publică de cultură de interes local 

al Municipiului București, care furnizează servicii publice de cultură și educație permanentă, persoană 

juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din 

venituri proprii și se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.” 

Art. III Art. 5 și art. 26 din anexa 19.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art. IV (1) Anexa 19.a din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 îşi încetează aplicabilitatea. 

(2) Celelalte prevederi ale anexei 19.b din Hotărârea C.G.M.B. nr 305/2013 rămân 

neschimbate. 
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Art. V (1) În Bugetul local al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 se aprobă cheltuieli cu 

transferuri pentru instituţii publice în suma de 240 mii lei pentru subvenţie, la secţiunea funcţionare în 

bugetul Universității Populare ”Ioan I. Dalles”, al cărei Regulament de Organizare şi Funcţionare  este 

modificat, conform art. II la prezenta hotărâre. 

(2) Pentru păstrarea echilibrului bugetar, suma de 240 mii lei se asigură prin diminuarea cu 

aceeași sumă a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, aprobat în bugetul pe 

anul 2017. 

(3) Se aprobă modificările în anexa 2.25 – Bugetul  Universității Populare ”Ioan I. Dalles” anexă 

la Bugetul Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. 129/2017 cu modificările și 

completările ulterioare conform anexei nr. 2* la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 

aceasta. 

(4) Se aprobă bugetul Universității Populare ”Ioan I. Dalles” instituție publică de cultură de 

interes local al Municipiului București finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul local 

conform art. II din prezenta hotărâre, conform anexei nr.3* la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta. 

(5) Se aprobă modificările în Bugetul Municipiului București pe anul 2017 și anexele la aceasta, 

conform anexei nr. 4* la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. VI Primarul General prin aparatul de specialitate va introduce modificările din prezenta 

hotărâre în Bugetul pe anul 2017 și anexele la acesta. 

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

Bucureşti și Universitatea Populară ”Ioan I. Dalles” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 187 
 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de  

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de  

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea  

Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP  

 

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

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

de Reglementare a Serviciilor Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 7/18.05.2017 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 160/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de avizul favorabil al al SC Apa Nova București SA nr. 17116706/8.05.2017; 

În conformitate cu prevederile:  

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 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 extinderea activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP), instituție autonomă de interes local a Municipiului București, în domeniul serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local a Municipiului București, în 

domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din 

răspunderea Municipiului București. 

Art. 2 Pentru activitățile prestate în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București se vor stabili ulterior cote de 

tarif care vor fi virate către AMRSP. 

Art. 3 Se aprobă actul adițional nr. 2 la Statutul Autorității Municipale de Reglementarea 

Serviciilor Publice (AMRSP), prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/2012 se modifică și se 

completează conform prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

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

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

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

Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A., Compania Municipală Managementul Transportului 

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

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

Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A., Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea modificării Anexei 8.b la Hotărârea C.G.M.B.  nr.  

305/2013 – Regulament de Organizare și Funcționare al Centrului de Protecție a  

Plantelor București, modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr.  

157/01.08.2016 

 

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

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

Infrastructură și Servicii Publice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 65/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 161/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de solicitarea Centrului de Protecția a Plantelor; 

În aplicarea prevederilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și 

completarea Legii nr. 101/2006 a serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În conformitate cu 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 art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d) alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I art. 5^1, art. 7^1 și art. 18^1 din anexa nr. 8.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 – 

Regulament de Organizare și Funcționare al Centrului de Protecție a Plantelor, modificată și 

completată prin art. III din Hotărârea C.G.M.B. nr. 157/01.08.2016, se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

(1) ”Art. 5^1 Centrul de Protecție a Plantelor are ca obiect secundar de activitate efectuarea 

tratamentelor de dezinsecție și combatere a țânțarilor în parcurile și spațiile verzi 

administrate de către Administrația Lacuri Păduri și Agrement București, cât și în parcurile 

aflate în administrarea sectoarelor 1 – 6, precum și pe spațiile verzi de pe aliniamentele 

stradale.” 

(2) ”Art. 7^1 Centrul de Protecție a Plantelor răspunde de efectuarea tratamentelor de 

dezinsecție și combatere a țânțarilor în parcurile și spațiile verzi administrate de 

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, cât și în parcurile aflate în administrarea 

sectoarelor 1 – 6, precum și pe spațiile verzi de pe aliniamentele stradale.” 
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(3) ”Art. 18^1 Serviciul Executare Tratamente Fitosanitare efectuează tratamente de 

dezinsecție și combatere a țânțarilor în parcurile și spațiile verzi administrate de către 

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, cât și în parcurile aflate în 

administrarea sectoarelor 1 – 6, precum și pe spațiile verzi de pe aliniamentele stradale.”     

Art. II Art. III din Hotărârea C.G.M.B. nr. 157/01.08.2016 se modifică conform art. I din prezenta 

hotărâre.  

Art. III Celelalte prevederi ale anexei nr. 8.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 și ale Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 157/01.08.2016  rămân neschimbate.  

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

Bucureşti și Centrul de Protecție a Plantelor 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 189 

 

 



35 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea componenței Comitetului Municipal al Energiei 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Utilități Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 8/18.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 162/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie electrică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) 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. I Se aprobă modificarea componenței Comitetului Municipal al Energie, constituit prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2006, cu modificările și completările din Hotărârea C.G.M.B. nr. 251/2009 

și Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2006, având componența prevăzută în anexa* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2016 se abrogă, celelalte prevederi rămân 

nemodificate. 

Art. III Membrii Comitetului Municipal al Energie care, ei sau entitățile în numele cărora sunt 

nominalizați în Comitetul Municipal al Energiei au participat la elaborarea documentelor supuse 

analizei și aprobării, nu au dreptul să participe la votarea acestora. 

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

Bucureşti, Direcţiea Generală Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Utilități Publice, Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), R.A.D.E.T. București și persoanele 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

 obiectul Certificatului de vacanţă succesorală  nr. 16/08.05.2017, situat în Bucureşti,  

B-dul Bucureştii Noi  nr. 17, bl. A, sc.B,et. 1, ap. 5,sector 1 şi transmiterea acestuia în  

administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 42/16.05.2017  şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr.163/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 16/08.05.2017; 

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. 16/08.05.2017, 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 bunul 

imobil prevăzut la art.1. 

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

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 191 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 191/2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală  

nr. 16/08.05.2017 

 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, Bd. Bucureștii  

Noi nr. 17, bl. A, sc. B, et.  

1, ap. 5, sector 1. 

Locuință compusă din 1 (una) cameră  și dependințe, având o 

suprafață utilă de 27,98 mp, precum și o cotă indiviză de 

 1,32% din suprafața de folosință comună a imobilului și o  

cotă indiviză de 1,32% din terenul ocupat de construcție, în 

suprafață de 7,27 mp, atribuit în folosință pe durata  

existenţei construcției 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

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

obiectul Certificatului de vacanţă succesorală  nr. 33/10.05.2017, respectiv dreptul de 

 proprietate asupra cotei de ½ din apartamentul nr. 6, situat in Bucureşti, Aleea  

Lamoteşti nr. 4, bl.11B, sc.A, et.1, 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. 43/16.05.2017  şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 164/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală  nr. 33/10.05.2017; 

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. 33/10.05.2017, 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 bunul 

imobil prevăzut la art. 1. 

Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia Fondului Imobiliar şi Comisia 

de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor 
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legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în 

numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 192 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală  

nr. 33/10.05.2017 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, Aleea Lamotești nr. 

4, bl. 11B, sc. A, et. 1,  

ap. 6, sector 4. 

Cota de 
1
/2 din apartamentul compus din 2 (două) camere  și 

dependințe, cu o suprafață utilă de 35,40 mp, împreună cu: 

cota de 
1
/2 din dreptul de coproprietate, în cota aferentă 

apartamentului, asupra părților și, dotărilor și utilităților 

comune ale întregului imobil-bloc, precum și cota de 
1
/2 din 

dreptul de folosință asupra terenului în suprafață de 6,74 mp 

aferent apartamentului. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

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

obiectul Certificatului de vacanţă succesorală  nr. 130/15.11.2016, situat in Bucureşti,  

Str. Turiştilor nr. 12, sector 2 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. 44/16.05.2017  şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr.165/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală  nr. 130/15.11.2016; 

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. 130/15.11.2016, 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 bunul 

imobil prevăzut la art.1. 

Art. 5 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 sub beneficiu de inventar în 

numele 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Zamfir Georgiana  

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 193 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 193/2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală  

nr. 130/15.11.2016 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Turiștilor nr. 12, 

sector 2 

Locuință compusă din teren în suprafață de 140 mp și casa 

din paiantă edificată pe acest teren, având o suprafață de 88 

mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 3 în cea a Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia  

Străzilor 

 

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

de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 23/17.05.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 166/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa nr. 3651/27.03.2017 a Primăriei Sectorului 3, înregistrată la Cabinetul 

Primarului General al Municipiului Bucureşti cu nr. 2185/27.03.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.a),  art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (3) 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 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Străzilor a străzilor  din 

anexă.   

 Art. 2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

ulterioare, se modifică în conformitate cu prezenta hotărâre. 

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

completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 4 Predarea-preluarea străzilor se va face în termen de maxim 90 de zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

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

Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 194 
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Anexa la HCGMB nr 194/2017 

 

 

 

 

Denumire stradă care se transmite din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3  

în cea a Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor 

Str.Slt.Alexandru  Moga 

Str.Cerceluș 

Str.Cluceru Udricani 

Str.Biserica Răsvan 

Str.Culmea  Veche 

Str.Parfumului 

Str.Hârșova 

Str.Labirint 

Str.Medeleni 

Str.Radu Calomfirescu 

Str.Romulus 

Str.Vasile Lucaciu 

Str.Constantin F.Robescu 

Intr.Maria Clucereasa 

Str.Cogâlnic 

Intr.Ceauș Radu 

Str.Ion Filibiliu 

Str.Fetițelor 

Str.lvo Andric 

Str.Levănțica 

Str.Prof.Mitriță Constantinescu 

Str.Remus 

Str.Șelimbăr 

Str Zborului 

 



45 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la înfiinţarea  

unei societăţi comerciale pe acţiuni, cu obiect principal de activitate servicii de  

salubrizare 

 

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; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 66/17.05.2017, raportul Comisiei pentru 

igienizare şi salubritate nr. 3/16.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

167/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

-   Hotărârii nr. 47/03.05.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureşti să hotărască cu privire la 

înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni, având ca obiect principal de activitate servicii de 

salubrizare. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 195 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

unei societăţi comerciale pe acţiuni, cu obiect principal de activitate servicii lucrări de 

infrastructură 
 

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

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

şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 67/17.05.2017, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 24/17.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

168/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 48/03.05.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureşti; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureşti să hotărască cu privire la 

înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni, cu obiect principal de activitate servicii lucrări de 

infrastructură. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 196 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziţioneze pentru şi în numele municipiului 

Bucureşti, imobilul teren situat în str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fost str. Moş Ajun), sector 5, ce face obiectul 

Hotărârii nr. 30/2017 a Consiliului Local al Sectorului 5 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Mediu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 45/16.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 169/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 30/2017 adoptată de către Consiliul Local Sector 5; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) şi art. 81, alin. 2, lit. f) şi alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 5 să achiziţioneze în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, imobilul - teren situat în str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fost str. Moş Ajun), sector 5, 

ce face obiectul Hotărârii nr. 30/2017 a Consiliului Local al Sectorului 5, identificat conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul achiziţionat trece în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 5. 

Art. 2 Conform planurilor topografice deţinute de către Direcţia Patrimoniu, bunul menţionat la art. 

1 face parte din Parcul Sebastian, iar schimbarea destinaţiei după cumpărare atrage după sine 

revocarea prezentei hotărâri 

Art. 3 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de către 

Consiliul Local al Sectorului 5, în numele municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Consiliul Local Sector 5 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor 

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

emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

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

şi Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 206/30.06.2009 

 privind înfiinţarea  unei linii de transport turistic în Municipiul Bucureşti 

 

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 

Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului nr. 10/18.05.2017, 

raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 27/18.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 182/18.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism 

în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 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. I Se modifică art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2009 privind înfiinţarea unei linii de 

transport turistic în municipiul Bucureşti şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 Transportul pe linia turistică prevăzută la art. 1 se efectuează cu autobuze de către 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti.” 

Art. II La art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2009 privind înfiinţarea unei linii de transport 

turistic în municipiul Bucureşti, după alin. (1) se introduce alin. (2) ce va avea următorul cuprins: 

„(2) Tarifele de transport cu regim special au următoarele valori în regim de grup: 

a) 1.125 lei - pentru grup de 50 persoane; 

b) 2.100 lei – pentru grup de 100 persoane; 

c) 9.000 lei – pentru grup de 500 persoane.” 

Art. III La art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2009 privind înfiinţarea unei linii de transport 

turistic în municipiul Bucureşti, alin. (2) devine alin. (3). 

Art. IV Se înlocuieşte planul anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2009 privind înfiinţarea unei 

linii de transport turistic în municipiul Bucureşti cu planul anexă* la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta. 
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Art. V Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2009 privind înfiinţarea unei linii de transport turistic în 

municipiul Bucureşti se modifică şi se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art. VI 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru  

Tineret al Municipiului București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcţia Cultură, Sport, Turism și 

al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 72/2017, raportul Comisiei pentru 

comerț, turism și protecția consumatorului nr. 11/18.05.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 183/18.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. 6 lit. a) pct. 5 și art. 45 alin. (1) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea denumirii din Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru 

Tineret al Municipiului București în Centrul pentru Tineret al Municipiului București.  

Art. 2 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 36 posturi, din care 6 de conducere, statul 

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

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

Art. 3 (1) Anexele 1, 2 și 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 370/24.11.2016 își încetează 

aplicabilitatea. 

(2) Art. 1, art. 2, art. 3 și art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 370/24.11.2016 se modifică în 

consecință. 

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

Bucureşti și Centrul pentru Tineret al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

 

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

H O T Ă R Â R E 

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

unei societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreţinere a  

drumurilor de pe raza Sectorului 3 
 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice 

– Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 28/18.05.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 185/18.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 176/09.05.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti să hotărască cu privire la 

înfiinţarea unei societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreţinere a drumurilor 

de pe raza Sectorului 3. 

Art. 2 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 200 
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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 înfiinţării unei societăţi  

comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice 

– Direcţia Utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate nr. 4/18.05.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 184/18.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 177/09.05.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti să hotărască cu privire la 

înfiinţarea unei societăţi comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3. 

Art. 2 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 201 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti ca membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea  

şcolară şi profesională 

 

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

de specialitate al Direcţiei  Generale de Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 170/17.05.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 7223/25.04.2017, 

înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1505615/26.04.2017 şi la Direcţia Cultură, Sport, 

Turism cu nr. 2913/28.04.2017; 

Având în vedere prevederile: 

-Hotărârii C.G.M.B nr. 29/2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ca membru în comisia de orientare şcolară profesională; 

-În aplicarea Ordinului nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru 

evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, 

a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în 

vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) art. 45 alin. (1), alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Muncipiului Bucureşti, să facă parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea 

şcolară şi profesională, numită la nivelul municipiului Bucureşti. 

Art. 2 Mandatul reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucureşti, desemnat 

conform art. 1, este de 2 ani. 

Art. 3 Persoana nominalizată la art. 1 nu poate fi aceeaşi persoană care a realizat iniţial 

orientarea şcolară şi profesională. 

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

Bucureşti şi persoana nominalizată la art. 1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 202 
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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, 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 domnului Ghincea Marius Cristian din funcţia de membru în consiliul de 

administraţie al societăţii Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A. 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 68/17.05.2017, raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 171/17.05.2017 şi raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 9/18.05.2017 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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. (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. 6 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 în sensul înlocuirii 

din funcţia de membru în consiliul de administraţie a domnului Ghincea Marius Cristian cu domnul 

Anastasescu Alexandru Norocel. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 203 
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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 domnului Catană Dumitru din funcţia de membru în consiliul de 

administraţie al societăţii Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A. 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 69/17.05.2017, raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 172/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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. 6 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 în sensul înlocuirii 

din funcţia de membru în consiliul de administraţie a domnului Catană Dumitru cu domnul Dobre Dan. 

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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr.  204 
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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 domnului Tudor Vesa din funcţia de membru în consiliul de administraţie 

al societăţii Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A. 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 70/17.05.2017, raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 173/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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. 6 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 în sensul înlocuirii 

din funcţia de membru în consiliul de administraţie a domnului Tudor Vesa cu doamna Gabriela 

Szabo. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr.  205 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Sfinţii Voievozi nr. 20-24, 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. 1/26.01.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 177/17.05.2017 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: certificat de urbanism nr.  1012 1437389/18.08.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar 01/12.01.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 41/07.10.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 14/15.02.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1399436/04.03.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 23630/17.12.2015; 

- Comisia de coordonare reţele edilitare: aviz nr. 1399436/04.03.2016; 

- Comisia Zonală a Monumentelor Istorice Bucureşti – Ilfov: aviz nr. 249/Z/27.04.2016; 

- Avizul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4060851/25.02.2016; 

- Avizul Serviciului Român de Informaţii nr. 56332/25.02.2016; 

- Avizul Ministerului Apărării Naţionale nr. DT 466/27.01.2016; 

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

6756/04.03.2016. 

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 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. 

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 Sfinţii Voievozi nr. 

20-24, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 34/09.09.2016 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 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 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 206 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şoseaua Bucureşti – Măgurele nr. 53, 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. 2/26.01.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 178/17.05.2017 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 5 Bucureşti: certificat de urbanism nr.  21-B/14.01.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar 38/11.11.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 48/09.12.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 17/17.02.2016; 

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

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 616/2078/04.04.2016; 

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

1013647/23.06.2016. 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

C.G.M.B. nr. 241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. 

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 – Şoseaua Bucureşti – 

Măgurele nr. 53, Sector 5, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 28/13.07.2016 

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 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

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 demisia domnului Dobre Alexandru din funcţia de membru în consiliul de 

administraţie al societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.;  

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 71/17.05.2017, raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 186/17.05.2017 şi raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 

25/ 17.05.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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. (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. 6 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017  în sensul înlocuirii 

din funcţia de membru în consiliul de administraţie a domnului Dobre Alexandru   cu doamna Oneţiu  

Anda-Nicoleta. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 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 18.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 18.05.2017 

Nr. 208 
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Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1………………………………………………………………………………………….……………………………. 

 

 

176 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110000  ddiinn  2288..0044..22001177 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local a! Sectorului 1 în Consiliul de 

administraţie la Grădiniţa ”Sf Dumitru” Mavrogheni………………………………………………………………………….…….. 

 

178 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110011  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea majorării cu 12% a fondului de salarii al SC CET GRIVIŢA SRL……. 179 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110022  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul 

Multifuncţional Caraiman a Proiectului “Sănătatea nu are etnie’*, pentru operioadă de trei luni, începând cu data de 1 mai 

2017…………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

 

 

180 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110033  ddiinn  2288..0044..22001177 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 specialitatenou-înfiinţate şi stabilirea drepturilor de natură salariată 

aferente…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

183 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110044  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1………………………………………………………………………. 

 

185 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110055  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) PUD - B-DUL BUCUREŞTII NOI NR. 

52 Extindere corp C10 – hală tipografie P-SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………..………………. 

 

187 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110066  ddiinn  2288..0044..22001177 privind respingerea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CONSTANTIN  STERE NR. 

38 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………………………………………… 

 

189 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110077  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LT. COL. DURBAC RĂDUCU 

DUMITRU NR. 50 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI…………………………………………..……………………….. 

 

191 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110088  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. lacob Negruzzi nr. 43 - SECTOR 

1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………..…………………………………………………. 

 

193 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  110099  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MEZEŞ NR. 22 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………………………………………………………………………………. 

 

195 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111100  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MOECIU NR. 7 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI…………………………………………………..…………………………………………………………. 

 

197 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111111  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NICOLAE COCULESCU NR. 

1E - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI…………………………………………..………………………………………… 

 

199 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111122  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DRUMUL NISIPOASA NR. 55C 

- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………………………..…….................... 

 

201 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111133  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PETRU Şl PAVEL NR. 44A - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI………………………………………………………………………………………… 

 

203 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111144  ddiinn  2288..0044..22001177 privind respingerea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AV. POPIŞTEANU NR.65 

(FOST STR. AV. POPISTEANU NR. 65 ŞI STR. SĂCELE NR.16 ŞI NR.18) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI……………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 

 

205 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111155  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PUŞCAŞULUI NR. 13 - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………………..…………………………. 

 

207 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111166  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ŢINTAŞULUI NR. 16 - SECTOR 

1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI……………………………………………………………..……………………………………… 

 

209 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..    111177  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 ia Acordul de Parteneriat încheiat intreSectorul 1 

al Municipiului Bucureşti, pe de o parte si Camera de Comerţ si Industrie a României si Romexpo S.A., pe de alta parte, în 

vederea desfăşurării unor acţiuni culturale, sportive, recreative, în interes public local, la nivelul Sectorului 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

211 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111188  ddiinn  2288..0044..22001177 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unui serviciu 

public……………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

213 
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HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  111199  ddiinn  2288..0044..22001177 privind aprobarea încheierii „înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului 

Bucureşti -România şi Sectorul Centru al Municipiului Chişinău din Republica Moldova”…………………………………….. 

 

215 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  112200  ddiinn  2288..0044..22001177 privind achiziţionarea de servicii juridice externe de către Poliţia Locală Sector 

1…………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

 

217 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  112211  ddiinn  0088..0055..22001177 privind acceptarea ofertei de donaţie a unei opere de artă făcută de către Asociaţia 

Identitate Culturală Contemporană……………………………………………………………………………………………………. 

 

219 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  112222  ddiinn  0088..0055..22001177 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui nr. de  5 (cinci) sculpturi din oţel inoxidabil, 

făcută de către doamna Irina Lucaci…………………………………………………………………………..……………………… 

 

221 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  112233  ddiinn  0088..0055..22001177 privind modificarea alin. 1 al art. 3 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124 / 

28.07.2015, referitor la modificarea componenţei comisiei de evaluare a propunerilor / proiectelor depuse în vederea 

finanţării unor activitati nonprofit in scopul realizării unor obiective de interes public local……………………......................... 

 

 

223 

HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  112244  ddiinn  1155..0055..22001177 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia 

Domeniului Public Sector 1 cu Clubul Diplomatic Bucureşti……………………………………………………………..………… 

 

225 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea implementării programului „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor 

unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a grupului de consilieri PSD  privind  aprobarea implementării 

programului „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe 

raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte şi 

raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 Ţinând cont că programul „Grădiniţa pentru toţi”  a fost înaintat   către Administraţia Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, în data de 27.01.2017, în 

vederea elaborării Raportului de specialitate şi până la data de 27.02.2017 nu s-a primit documentul 

solicitat;  

 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; 

 În conformitate  cu prevederile  Regulamentului  de organizare  şi funcţionare  al  Consiliului  

Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de amendamentul formulat  de domnul consilier Ionel-Florian Lixandru şi votat în 

cadrul şedinţei extraordinare din data de 10.03.2017; 

 În temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin. (2),  art 81 alin. (2) lit. j), precum şi art. 115 alin.(1)  lit.b) din 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE:  

 

 Art.1. Se aprobă implementarea Programului „Grădiniţa pentru toţi”, pentru anul școlar 2017-

2018, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al 



74 

 

Municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr.1, respectiv nr. 2,  care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2.(1) Primarul sectorului 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea prezentei hotărâri se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice- Sectorul 1. 

 (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 10.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:       55 

 Data:     10.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRAARREE  

privind  aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” la  

nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care  

au în structura lor şi semiinternate 

 

 Văzând Expunerea de motive a grupului de consilieri PSD  privind  aprobarea implementării 

programului „ Masă caldă la semiinternat” la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti, care au în structura lor şi semiinternate; 

 Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte şi 

raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 Ţinând cont că programul „Masă caldă la semiinternat”  a fost înaintat   către Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, în data de 27.01.2017, 

în vederea elaborării Raportului de specialitate şi până la data de 27.02.2017 nu s-a primit 

documentul solicitat;  

 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 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

e) d) OMECTS nr. 5349/2011  privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului 

„Şcoală după şcoală”. 

 În conformitate  cu prevederile  Regulamentului  de organizare  şi functionare  al  Consiliului  

Local al Sectorului 1, 

 Ţinând seama de amendamentul formulat de domnul consilier Oliver-Leon Păiuși şi votat în 

cadrul şedinţei extraordinare din data de 10.03.2017; 

 În temeiul dispozitiilor  art. 45 alin. (2),  art 81 alin. (2) lit. j), precum şi art. 115 alin.(1)  lit.b) din 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE:  
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 Art. 1. Se aprobă implementarea Programului „Masă caldă la semiinternat”, pentru anul școlar 

2017-2018,  la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr.1, respectiv nr. 2,  care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul sectorului 1 şi Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea  prezentei hotărâri se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice- Sectorul 1. 

 (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 10.03.2017. 

 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:         56 

        Data:     10.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind  aprobarea implementării programului „Şcoala de vară” la nivelul tuturor 

unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal de pe raza sectorului 1 al Municipiului  

Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a grupului de consilieri PSD  privind  aprobarea implementării 

programului „Şcoala de vară” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal de pe raza 

sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte şi 

raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 Ţinând cont că programul „  Şcoala de vară”  a fost înaintat   către Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, în data de 27.01.2017, în vederea 

elaborării Raportului de specialitate şi până la data de 27.02.2017 nu s-a primit documentul solicitat;  

 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 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 În conformitate  cu prevederile  Regulamentului  de organizare  şi funcţionare  al  Consiliului  

Local al Sectorului 1, 

 Ţinând seama de amendamentul formulat de domnul consilier Oliver-Leon Păiuși şi votat în 

cadrul şedinţei extraordinare din data de 10.03.2017; 

 În temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin. (2),  art 81 alin. (2) lit. j), precum şi art. 115 alin.(1)  lit.b) din 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE:  

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea Programului „Şcoala de vară” la nivelul tuturor unităţilor de 

învăţământ gimnazial şi liceal de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr.1, 

respectiv, Anexei 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 al Unităţilor Sanitare Publice- Sectorul 1. 

 (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 10.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

  Nr.:        57 

 Data:     10.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ccoonnssttiittuuiirreeaa  uunneeii  ccoommiissiiii  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  şşii  nneeggoocciieerree  îînn  vveeddeerreeaa  

aacchhiizziiţţiioonnăărriiii  ddee  llaa  pprroopprriieettaarrii  pprreeccuumm  şşii  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  aa  tteerreennuurriilloorr  lliibbeerree  ddee  ppee  rraazzaa  

aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaallăă  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,  îînn  ssccooppuull  aammeennaajjăărriiii  uunnoorr  ssppaaţţiiii  ddee  jjooaaccăă  ppeennttrruu  ccooppiiii  

pprreeccuumm  şşii  aammeennaajjăărriiii  ddee  ppaarrccaajjee  ssuubbtteerraannee//ssuupprraatteerraannee 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice, 

 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, 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.81 alin.(2), lit. m)  şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se constituie comisia de identificare şi negociere în vederea achiziţionării 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 următoarea componenţă: 

- Doamna Todea Steluța  - consilier local; 

- Domnul Damian George  - consilier local; 

- Domnul Neagu Marian Cristian - consilier local; 

- Domnul Tudore Cristian Adrian - consilier local; 

- Doamna Ilinca Macarie  - consilier local; 

- Doamna Mădălina Veronica Haidemak - Director Direcţia Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu şi Evidenţă Electorală ; 

- Doamna Anca Gagu- Şef Serviciu Juridic - ADP Sector 1; 
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 Art. 2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi persoanele menţionate la art.1 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 10.03.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        58 

 Data:     10.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2013, 

cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor 

comerciale situate în pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1 

 

 Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Referatul de 

aprobare  întocmit de cãtre Administraţia Pieţelor Sector, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 

elaborarea actelor normative, 

 Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.32/2007 

pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaţiile  cu altã destinaţie decãt aceea de 

locuinţa aflate în administrarea  Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.  51/2003 privind măsuri de îmbunãtãţire  a activitãţii 

în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 În temeiul art.45 alin (3),  art. 80, art. 81 alin.(2), lit.o) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I.  Începând cu data aprobării prezentei,  se modificã art.2 alin.(2) din  Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013, astfel cum a fost modificatã şi completatã 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.230/2015, şi va avea următorul cuprins: 

 “Durata maximã a unui contract de închiriere pentru spaţiile care fac obiectul prezentei 

proceduri nu va depãşi 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acte adiționale, pentru încã o 

perioadã cuprinsã între 1-3 ani”. 

 Art. II. Celelalte prevederi din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

9/2013 astfel cum au fost modificate si completate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

230/2015 îşi pãstreazã valabilitatea. 
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 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1,  Administraţia Pieţelor Sector 1, membrii comisiei de evaluare 

a ofertelor, membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor  vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotãrâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 10.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        59 

 Data:     10.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

ddee  mmooddiiffiiccaarree  șșii  ccoommpplleettaarree  aa HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  5544//0033..0033..22001177  pprriivviinndd  

ccoossttuurriillee  ddee  ddeeppoozziittaarree  llaa  ddeeppoozziitteellee  eeccoollooggiiccee  aa  ddeeșșeeuurriilloorr  mmeennaajjeerree  ccoolleeccttaattee  șșii  ttrraannssppoorrttaattee  ddee  

ooppeerraattoorruull  ddee  ssaalluubbrriizzaarree  ddee  llaa  ppooppuullaațțiiee  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul comun de specialitate al Direcţiei Utilități Publice, Direcției Management Economic și 

Direcției Investiții; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   

 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu și ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu,   

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 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. I. Se modifică şi se completează art.1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

54/03.03.2017 și va avea următorul cuprins: 

 “ Art. 1. Contravaloarea tarifului de tratare (depozitare) și sortare deșeuri menajere (de la 

populație) și din salubrizarea depozitelor necontrolate colectate și transportate de S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A la depozitele ecologice/stațiile de tratare/sortare 

deșeuri, în calitate de operator al serviciului public de salubrizare, constituie cost de operare 

al serviciului de salubrizare, delegat conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 

J077/S/30.06.2008 și actelor adiționale subsecvente, care nu este inclus în tarif și care se 

decontează în mod distinct în continuare de Sectorul 1 al Municipiului București către 
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operator, pe baza bonurilor de cântar eliberate de operatorii de depozite ecologice  și/sau  

stații de tratare/sortare deșeuri, la tarifele în vigoare la data predării deșeurilor, stabilite 

conform legii”.    

 Art. II. Se modifică şi se completează art.2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

54/03.03.2017 și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 2. Contravaloarea taxei de mediu pentru deșeurile inerte și nepericuloase 

încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut de legislația în 

vigoare, în măsura în care această taxă este achitată distinct de S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A., în calitate de operator al serviciului public de salubrizare, pentru depozitarea la 

depozitele ecologice a deșeurilor menajere și din salubrizarea depozitelor necontrolate de pe 

raza Sectorului 1 al Municipiului București, constituie cost de operare al serviciului de 

salubrizare delegat conform Contractului de delegare a gestiunii nr. J077/S/30.06.2008 și 

actelor adiționale subsecvente, care nu este inclus în tarif și care se decontează în mod 

distinct de Sectorul 1 al Municipiului București către operator”.   

 Art. III. După articolul  2 se introduce un nou articol, art 2
1 
, cu următorul cuprins: 

 „Art. 2
1 

 Contravaloarea taxei de mediu se aplică conform termenelor prevăzute în art. 9 

alin. (1) lit. c), Anexa nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu şi în art. 16 din Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. „  

 Art. IV (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliției 

Locale a Sectorului 1, Direcţia Juridică, Direcția Management Economic și Direcția Investiții vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 10.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        60 

 Data:     10.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  cceennttrraalliizzaatt  pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  1 şi  Rapoartele de  specialitate nr. 

G717/22.03.2017 si G787/29.03.2017 întocmite de Direcţia  Management Economic; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale, şi al anexei acestuia, din cuprinsul căreia rezultă formularea unor propuneri 

de amendamente în cadrul întâlnirilor de lucru, care au avut loc în 23.03.2017,  24.03.2017, 

27.03.2017, respectiv, grupul PNL a propus 16 amendamente, grupul USR a propus 23 

amendamente,  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) şi art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform  adresei nr. MBR TRZ 18893/10.03.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie 

şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 1043/10.03.2017 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de repartizare a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pentru sectoarele  municipiului 

Bucureşti; 

 Conform adresei nr. 19118/13.03.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2017; 

 Conform adresei nr. 12992/20.02.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind estimarea veniturilor din cote defalcate din 

impozitul pe venit pe anul 2017; 

 Conform  adresei nr. 4507/28.02.2017 transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind transferurile pentru finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap în anul 2017 ; 

 Conform  adresei nr. MBR TRZ 18894/10.03.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie 

şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 1042/10.03.2017 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de repartizare a sumelor 
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defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea invatamantului particular sau confesional 

acreditat; 

 Conform adresei nr. 3381/13.01.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 72/12.01.2017 a directorului general 

al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 Conform  adresei nr. 1223/596677/17.03.2017  transmisă de către Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum şi estimările pentru 

anii 2018-2020. 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit. a) , art.81, alin.(2), lit. d) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.492.336,58 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

                          -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 
BUGET  INIŢIAL  

2017 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL AL SECTORULUI 1 1.492.336,58 

Secțiunea de funcționare 1.207.339,39 
Secțiunea de dezvoltare 284.997,19 

VENITURILE BUGETULUI  LOCAL AL SECTORULUI 1 1.195.067,41 

Secțiunea de funcționare 1.189.599,09 
Secțiunea de dezvoltare 5.468,32 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 
VENITURI PROPRII 

17.740,30 

Secțiunea de funcționare 17.740,30 
Secțiunea de dezvoltare 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 239.998,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 
Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE 39.530,87 

Secțiunea de funcționare 0,00 
Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 sunt în valoare de 1.195.067,41 mii lei, conform anexei 

nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2017 sunt în sumă de 17.740,30 mii lei lei, conform anexei 1.3 (1.3.1; 1.3.2) ; 
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 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 mii lei, 

conform anexei 1.5;   

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 în sumă de 39.530,87 mii lei, conform 

anexei 1.6;   

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 sunt în sumă 

de 1.361.862,50 mii lei, conform anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

               -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 
BUGET INIŢIAL 

 2017 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 1.663.443,89 

Secțiunea de funcționare 1.211.651,61 
Secțiunea de dezvoltare 451.792,28 

CHELTUIELILE BUGETULUI  LOCAL   AL SECTORULUI 1 
 

1.361.862,50 
 

Secțiunea de funcționare 1.189.599,09 
Secțiunea de dezvoltare 172.263,41 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 
VENITURI PROPRII 

22.052,52 

Secțiunea de funcționare 22.052,52 
Secțiunea de dezvoltare 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 239.998,00 
Secțiunea de funcționare 0,00 
Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE 39.530,87 
Secțiunea de funcționare 0,00 
Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 

1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 

mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, 

lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea 

plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

a)    ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în 

valoare totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform 
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OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 

bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

   Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 

1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în 

valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 sunt în valoare de 1.361.862,50 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.361.862,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.189.599,09 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.263,41 mii lei. 

 

 (2)      45.458,50 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 41.573,50 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.885,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 

1.2.1.1.2);  

 

 (3)    34.445,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 33.930,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 515,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 

1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);  

  

 (4)   19.260,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 19.260,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.3 

(1.2.1.3.1);  

  

 (5)     885,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care:                 
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 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 400,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 485,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

 (6)   26.905,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.500,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.405,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);  

  

  (7)   508.797,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 444.222,59 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 64.574,41 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.6  

(1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.2 ; 1.2.1.6.2.3 ; 1.2.1.6.3); 

 

 (8)    60.706,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.175,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.531,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 

1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3);  

 

 (9)   111.800,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 76.582,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 35.218,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 

1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5);  

 

 (10)   170.920,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 155.720,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.200,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 

1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);  

 

 (11)  153.729,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 143.010,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 10.719,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 

1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4); 

 

 (12)   190.171,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 182.900,00 mii lei; 

 -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.271,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.11 

(1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3); 

   

 (13)   38.786,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  
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 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.326,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.12 

(1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3). 

 

 Art. 2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  pe anul 2017 este în sumă de 22.052,52  mii lei, conform anexei 1.4 şi este 

repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 22.052,52 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.052,52 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei, conform anexei 1.4.1. 

 

 (2) 0,00 mii lei pentru Autorităţi Publice şi acţiuni externe capitolul 51.10, din care:  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei;  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.1. 

 

 (3) 14.579,52 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.579,52 mii lei;  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.2. 

 

 (4) 7.473,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 7.473,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform anexei 1.4.1.3. 

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, 

conform anexei 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, conform anexei 1.5.1; 

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei 1.5.1.1. 

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

conform anexei nr. 1.6, fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 
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 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1; 

 

 (1) 39.530,87  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.6.1.1. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 451.595,28 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

              -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 
BUGET INIŢIAL 

 2017 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.066,41 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 

  

 Art. 4. (1) Amendamentul propus de grupul PNL la nr.8 din anexa Raportului Comisiei Comisiei  

de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, aprobat de Consiliul Local al 

Sectorului 1 va fi adus la îndeplinire de către Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte, în prima 

şedinţă a Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 1. 

 

(2) Amendamentele  propuse de grupul USR  la nr.  5 , 6 şi 22 din anexa Raportului Comisiei 

Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, aprobate de Consiliul 

Local al Sectorului 1 au fost introduse în bugetul iniţial. 

 

(3) Pentru amendamentele de la nr. 1, 2, 3 din anexa Raportului Comisiei Comisiei  de studii, 

prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale,  propuse de grupul USR , aprobate de 

Consiliul Local al Sectorului 1, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi instituţiile 

subordonate vor analiza şi vor prezenta fundamentări comisiei care se va constitui în acest scop, în 

vederea gestionării eficiente a bugetului Sectorului 1. 

 

(4) Amendamentele de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, din anexa  

Raportului Comisiei Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale,  

propuse de grupul PNL, precum şi punctele  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 din 

aceeaşi anexă menţionată mai- sus, propuse de grupul USR, aprobate de Consiliul Local al 

Sectorului 1  se vor introduce în bugetul anului 2017 printr-o rectificare bugetară care va avea loc în 

perioada 20 - 30.04.2017. 
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 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncţional 

Caraiman, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public 

Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcția de Investiții, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor/direcţiilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        61 

 Data:     29.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile  

financiare, inclusiv anexele la acestea, 

la data de 31 decembrie 2016 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 În temeiul Legii nr. 339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016 rectificată; 

 Ţinând seama de art. 57 alin (1) şi (4), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 63, alin (4), litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 22/05.02.2016 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2016 cu modificările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare 

a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a), art. 81 alin. (2) lit. d) 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 Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 31.12.2016, conform anexelor : 

 Venituri-buget local, conform anexei nr. 1 (1.1 ; 1.2); 

 Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr. 2; nr. 2.1; 2.1.1 ( 2.1.1.1 ;2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 

(2.1.2.1;2.1.2.2 ;2.1.2.3;2.1.2.4); nr. 2.1.3 (2.1.3.1) ; nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1;2.1.5.2);nr. 

2.1.6(2.1.6.1 ;2.1.6.1.1 ;2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2); 2.1.6.1.2 (2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3); 

2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4;2.1.6.2;2.1.7; (2.1.7.1;2.1.7.2 ;2.1.7.3) ; nr. 2.1.8(2.1.8.1 ;2.1.8.2 ;2.1.8.3 ;2.1.8.4; 
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nr. 2.1.9(2.1.9.1;2.1.9.2 ;2.1.9.3;2.1.9.4 ;2.1.9.5) ; nr. 2.1.10 (2.1.10.1 ;2.1.10.2 ;2.1.10.3 ;2.1.10.4 

;2.1 .10.5 ;2.1.10.6); nr. 2.1.11 (2.1.11.1;2.1.11.2;2.1.11.3) ; nr. 2.1.12 (2.1.12.1 ;2.1.12.2;2.1.12.3; 

2.1.12.4); 

 Art. 2 - Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2016, 

conform anexelor : 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ); 

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ); nr. 4.1.3 

(4.1.3.1) 

 Art. 3 - Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1). 

 Art. 4 - Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1;6.1.1.2). 

 Art. 5 (1) - Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor/direcţiilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        62 

 Data:     04.04.2017 
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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 a 3 persoane cu handicap la competiţiile sportive  

”Taur de aur” şi ”Cupa Danubius”, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic - nr. 786/29.03.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 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 cererea depusă de Asociaţia Club Sportiv Noblesse Oblige Bucureşti, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 14734/20.03.2017; 

 În temeiul art.45 alin. (2), art. 85 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 şi Protecţia Copilului Sector 1 a unui ajutor financiar în valoare de 1.300 lei, pentru 

sportivul Stroe Constantin, în scopul finanţării cheltuielilor necesare participării la competiţiile sportive 

”Taur de Aur”, ce va avea loc în perioada 25-27 aprilie 2017 la Chişinău, respectiv ”Cupa Danubius”, 

ce va avea loc în perioada 18-20 mai 2017 la Galaţi, în vederea prevenirii marginalizării sociale. 

 Art. 2. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unui ajutor financiar în valoare de 350 lei pentru 

sportiva Popescu Andreea, în scopul finanţării cheltuielilor necesare participării la competiţia sportivă 

”Cupa Danubius”, ce va avea loc în perioada 18 -20 mai 2017 la Galaţi, în vederea prevenirii 

marginalizării sociale. 

 Art. 3. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unui ajutor financiar în valoare de 350 lei pentru 
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sportivul Ionescu Valter, în scopul finanţării cheltuielilor necesare participării la competiția sportivă 

”Cupa Danubius”, ce va avea loc în perioada 18-20 mai 2017 la Galaţi, în vederea prevenirii 

marginalizării sociale. 

 Art. 4. Suma totală de 2.000 lei, defalcată conform articolelor 1, 2 şi 3, se acordă sportivilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora, din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, respectând procedura aplicabilă ajutoarelor de urgenţă. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 , sportivii participanţi , Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe din 

cadrul Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre. 

 Art. 5 (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.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        63 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor  

sociale  cu şi fără cazare din structura organizatorică a  

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 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, vizat de Direcţia Juridică - nr. M/743/29.03.2017; 

 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 pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 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; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin. (2) lit. n), 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 Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale, cu şi fără 

cazare, din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, conform Anexelor nr. 1 - 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 

urmează: 

a) Anexa nr.l_l - Complexul Social de Servicii „Odăi” - Centrul de Urgenţă pentru Persoane 

fără Adăpost - Adăpost de Noapte; 

Anexa nr.l_2 - Complexul Social de Servicii „Odăi” - Centru de Urgenţă pentru Persoane 

fără Adăpost - Modul Rezidenţial; 

  Anexa nr.l_3- Complexul Social de Servicii „Odăi”- Cămin Persoane Vârstnice 

b) Anexa nr. 2 - Complexul Social de Servicii Străuleşti; 

c) Anexa nr. 3_1 - Complexul Social de Servicii „Jiului” - Centrul Rezidenţial; 

  Anexa nr. 3_2 - Complexul Social de Servicii „Jiului” - Centrul de Zi; 
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d) Anexa nr. 4 - Complexul Social de Servicii „Sfântul Nicolae”; 

e) Anexa nr. 5 - Complexul Social de Servicii „Sfântul Andrei”; 

f) Anexa nr. 6 - Complexul Social de Servicii „Pinocchio”; 

g) Anexa nr. 7 - Complexul de Servicii Sociale „Sf.Iosif’; 

h) Anexa nr. 8 - Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Sfânta Ecaterina”; 

i) Anexa nr. 9 - Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Sf. Elena”; 

j) Anexa nr. 10 - Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Sf. Vasile”; 

k) Anexa nr. 11 - Casa „Sf. Ştefan”; 

l) Anexa nr. 12 - Centrul de Zi Adulţi/Tineri T.S.A.; 

m) Anexa nr. 13 - Casa de Tip Familial „Sf. Constantin”; 

n) Anexa nr.14 - Complexul Social de Servicii „Vrancei”; 

o) Anexa nr. 15 - Modulul Pavilionar Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza; 

p) Anexa nr. 16 - Modulul Pavilionar Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brăduţ; 

q) Anexa nr.17 - Modulul Pavilionar Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Stejărel; 

r) Anexa nr.18 - Modulul Pavilionar Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică  Alexandra; 

s) Anexa nr. 19 - Centru de Zi Copii T.S.A.”; 

t) Anexa nr. 20 - Centru Româno-Danez pentru Educaţie Integrată; 

u) Anexa nr. 21 - Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov; 

v) Anexa nr. 22 - Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina; 

w) Anexa nr. 23 - Centru Multifuncţional Phoenix; 

x) Anexa nr. 24 - Centrul de Zi „Un Pas împreună”; 

y) Anexa nr. 25 - Clubul Seniorilor. 

z) Anexa nr. 26 - Apartament Social Nr. 25;  

aa) Anexa nr. 27 - Apartament Social Nr. 32;  

bb) Anexa nr. 28 - Apartament Social Nr. 33;  

cc) Anexa nr. 29 - Apartament Social Nr. 38. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        64 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de intreţinere/copilprotejat în cadrul  

structurilor de tip rezidenţial, complex social de servicii de tip creşă şi în sistemul  

de asistenţă maternală din cadrul 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, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic - nr 736/23.03.2017; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, 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; 

 Văzând prevederile Hotărârii 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; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României n.65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde Armand în cadrul 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 04.04.2017. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip 

rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 

 

a) pentru componenta tip centru de plasament, inclusiv centru maternal: costul 

mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 3971 lei, din care 2001 lei 

cheltuieli de personal şi 1970 lei cheltuieli materiale; 

 

b) pentru componenta complex social de servicii tip creşă: costul mediu lunar de 

întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 1463 lei, din care 983 lei cheltuieli de 

personal şi 480 lei cheltuieli materiale; 

 

c) pentru componenta modulele de recuperare şi reabilitare neuropshihiatrică şi 

casele de tip familial: costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la 

suma de 6354 lei, din care 4072 lei cheltuieli de personal şi 2282 lei cheltuieli materiale; 

 

d) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1: costul mediu lunar de 

întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 1929 lei. 

 

 Art. 2.  Aceste costuri medii nu vor fi folosite decât pentru decontări inter-instituţii. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extrordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        65 

 Data:     04.04.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul  

centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi din structura  

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, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcţia Management Economic - nr. 737/23.03.2017; 

 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; 

 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii 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; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 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; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde Armand în cadrul 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 04.04.2017. 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) 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 stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoanele cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, la suma de 5127 lei, din care 2918 lei cheltuieli de personal şi 2209 lei cheltuieli 

materiale. 

 Art. 2. Aceste costuri medii nu vor fi folosite decât pentru decontări inter-instituţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        66 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar 

 în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare,  

compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov şi  

Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina  

din structura 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, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic - nr.738/23.03.2017; 

 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. 292/2011 a asistenţei sociale, 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; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României 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; 

 Văzând prevederile Hotărârii 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; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 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; 
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 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde Armand în cadrul 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 04.04.2017. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov şi Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, astfel: 

 

a)  pentru Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Milcov: 6218 lei, din care 4240 lei cheltuieli de personal şi 1978 lei cheltuieli materiale; 

 

b) pentru Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. 

Mina: 6047 lei, din care 4293 lei cheltuieli de personal şi 1754 lei cheltuieli materiale. 

 

 Art. 2. Aceste costuri medii nu vor fi folosite decât pentru decontări inter-instituţii. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extrordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        67 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul  

Centrului Multifuncţional Phoenix din structura  

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, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic- nr. 739/23.03.2017; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii 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; 

 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 modifcările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde Armand în cadrul 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 04.04.2017. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) 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 aprobă costul mediu de întreţinere pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului 

Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, la valoarea de 2008 lei/lună, din care 867 lei cheltuieli de personal şi 1141 lei cheltuieli 

materiale. 

 Art. 2. Aceste costuri medii nu vor fi folosite decât pentru decontări inter-instituţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extrordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        68 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul 

Centrului de zi “Un Pas împreună” din structura 

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, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic- nr. 740/23.03.2017; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii 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; 

 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 modifcările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice 

nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde Armand în cadrul 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 04.04.2017. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului 
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de zi „Un Pas împreună’'' din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, la valoarea de 2196 lei/lună, din care 1078 lei cheltuieli de personal şi 1118 lei cheltuieli 

materiale. 

 Art. 2. Aceste costuri medii nu vor fi folosite decât pentru decontări inter-instituţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extrordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        69 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru  

decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar 

pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul  

Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi  

în structura 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, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic - nr. 

741/23.03.2017; 

 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii 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, 

 Ţinând seama de 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; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Clotilde Armand în cadrul 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 04.04.2017. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul 
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Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 

 

 pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

a) costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 3285 lei, din care 1816 lei cheltuieli de personal şi 1469 lei cheltuieli materiale; 

b) costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară 

de întreţinere este stabilit la suma de 1045 lei. 

 

 pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

a) costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 3403 lei, din care 1713 lei cheltuieli de personal şi 1690 lei cheltuieli materiale; 

b) costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere este stabilit la suma de 986 lei. 

 

 pentru componenta de protecţie în regim de urgenţă din cadrul Complexului Social de 

Servicii Odăi: 

a) costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit 

la suma de 1983 lei, din care 756 lei cheltuieli de personal şi 1227 lei cheltuieli materiale. 

 

 Art. 2. Aceste costuri medii nu vor fi folosite decât pentru decontări inter-instituţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        70 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, 

pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Păitaş Mihaela-Andreea, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic - nr 742/23.03.2017; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 128/2016 privind acordarea unui 

ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii 

chiriei, pentru doamna Păitaş Mihaela-Andreea, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale; 

 Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate 

social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia 

sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea doamnei Păitaş Mihaela- Andreea, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 7607/15.02.2017; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2), art. 81 alin.(2) 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 prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o 

perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Păitaş Mihaela-Andreea, ca 

măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art. 2 (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1, 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

   (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială 

şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, doamna Păitaş Mihaela- Andreea şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

   (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        71 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 

al SC CET GRIVIŢA SRL 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 337/07.03.2017 emis de SC CET GRIVIŢA SRL privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 

 Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, 

 Raporul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

 Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ; 

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

republicată, cu modificările şi complectările ulterioare; 

 Art. 58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 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 partipaţie majoritară ; 

 Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia , 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d), art.115 alin (2) 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 rectificarea bugetulului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC CET 

GRIVIŢA SRL, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL şi Direcţia Management Economic vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        72 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.202/18.11.2016 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Şcoala Gimnazială „Elena 

Văcărescu” (fosta Şcoală cu clasele 1-VIII nr. 186 „Elena Văcărescu”), din cadrul Programului de 

modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Sectorul 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 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 Investiţii; 

 Ţinând cont de raporul 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin.(3), 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 modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

202/18.11.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii Şcoala Gimnazială „Elena Văcărescu” (fosta Şcoală cu clasele 1-VIII nr. 186 „Elena 

Văcărescu”), din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

din Sectorul 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 şi Directorul Administraţiei Unităţilor de învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
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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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        73 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii nr. 114/28.07.2016 prin care se stabileşte componenţa 

 comisiei însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fiind fără  

stăpân, aprobată prin art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 431/29.10.2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.416/2008 

 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi de Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2002 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 

 În temeiul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza 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 administrative - teritoriale; 

 În conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă; 

 În temeiul dispoziţilor Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

 Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 286/2003 

privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea 

nr. 421/2002; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.431/29.10.2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. Hotărârea 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 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 114/28.07.2016 prin care se stabileşte componenţa comisiei 

însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fiind fără stăpân, aprobată 
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prin art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 431/29.10.2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără 

stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/2008. 

 Având în vedere solicitarea grupului USR din Consiliul Local al Sectorului 1 de înlocuire a 

domnului Cristian Laurenţiu Bulfon cu doamna Manuela Mureşan în Comisia însărcinată cu 

valorificarea vehiculelor abandonate sau fiind fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.416/2008; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) 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. I. (1) Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 114/28.07.2016, în 

sensul înlocuirii domnului Cristian Laurenţiu Bulfon cu doamna Manuela Mureşan în Comisia de 

însărcinată cu valorificarea vehiculelor abandonate sau fiind fără stăpân ridicate în baza Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008; 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/28.07.2016 

privind stabilirea componenţei comisiei însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fiind fără stăpân. 

 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art.1 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        74 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii nr. 102/28.07.2016  

privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Comisiei locale de ordine publică Sector 1 

 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi de Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 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; 

 Văzând prevederile art. 28 alin.(1) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul -cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 Având în vedere Hotărârea nr 102/28.07.2016 privind aprobarea componenţei şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei locale de ordine publică Sector 1; 

 Având în vedere solicitarea grupului USR din Consiliul Local al Sectorului 1 de înlocuire a 

domnului Cristian Laurenţiu Bulfon cu doamna Manuela Mureşan în Comisia locală de ordine Publică; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) 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. I. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.102/28.07.2016 privind 

aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei locale de ordine 

publică Sector 1, în sensul înlocuirii domnului Cristian Laurenţiu Bulfon cu doamna Manuela Mureşan 

în Comisia locală de ordine publică. 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/28.07.2016 

privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei locale de 

ordine publică Sector 1, rămân neschimbate. 

 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi persoanele menţionate la art. 1 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        75 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui protocol de colaborare punctuală, între 

Poliţia Animalelor şi o O.N. G., asociaţie de profil sau cabinet veterinar, 

în vederea derulării unei campanii de sterilizare a tuturor câinilor aflaţi în  

Adăpostul Odăi, aflat în administratea Primăriei Sectorului 1 

 

 Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 aparţinând 

grupurilor de consilieri locali PSD şi USR privind necesitatea încheierii de urgenţă a unui unui 

protocol de colaborare punctuală, între Poliţia Animalelor şi a O.N.G., asociaţie de profil sau cabinet 

veterinar, în vederea derulării unei campanii de sterilizare a tuturor câinilor aflaţi în Adăpostul Odăi, 

aflat în administratea primăriei Sectorului 1 şi Raportul de Specialitate nr. 7034/14.03.2017 întocmit 

de Poliţia Locală Sector 1, avizat cu nr. M/737/29.03.2017 de Direcţia Juridică. 

 

 Având în vedere expunerea de motive şi în conformitate cu: 

1. HOTĂRÂRE nr. 1059 din 11 decembrie 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. 

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

3. HOTĂRÂRII nr. 1059 din 11 decembrie 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. 

4. Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

5. Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Legea 205/2004 privind protecţia animalelor republicată şi Legea nr. 205/2014 republicată 

2014, art. 5. 

7. ORDIN nr. 31 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 05/2004 privind protecţia animalelor. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 
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215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Încheierea de urgenţă a unui unui protocol de colaborare punctuală, între Poliţia 

Animalelor şi o O.N.G., asociaţie de profil sau cabinet veterinar, în vederea derulării unei campanii de 

microcipare si sterilizare a tuturor câinilor din Adăpostul Odăi, aflat în administratea Primăriei 

Sectorului 1 

 Art. 2. Identificarea asociaţiei, O.N.G.-ului, cabinetului veterinar care să corespundă cel mai 

bine nevoilor şi situaţiei Adăpostului Odăi, precum şi încheierea protocolului între cea aleasă şi 

Primăria Sector 1 revine Poliţiei Animalelor, prin conducătorul şi personalul acesteia. 

 Art. 3. Protocolul se încheie pe o perioadă determinată de 3 luni, de la data semnării lui, cu 

posibilitate de prelungire cu acordul părţilor, dacă se va constata necesitatea şi numai în situaţia în 

care colaborarea a decurs în cele mai bune condiţii. 

 Art. 4. în cazul în care una din părţi denunţă protocolul în cadrul perioadei de 3 luni sau nu 

doreşte prelungirea acestuia, reprezentanţii Poliţiei Animalelor vor relua procedura de la Art. 2 şi 3, 

atât timp cât nevoile de sterilizare din adăpost impun acest lucru. 

 Art. 5. În cadrul acestui protocol se va realiza şi diferenţierea pe sexe a câinilor din adăpost, 

prin ataşarea unor zgărzi de culori diferite pentru masculi şi femele, astfel încât confundarea lor să nu 

fie posibilă. 

 Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu ........................................  

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 1 şi Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        76 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea unei comisii 

în vederea constatării şi remedierii deficienţelor constate în cadrul 

Adăpostului Odăi, aflat în administratea Primăriei Sectorului 1 

 

 Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 aparţinând 

grupurilor de consilieri locali PSD şi USR privind necesitatea încheierii de urgenţă a unui unui 

protocol de colaborare punctuală, între Poliţia Animalelor şi o O.N.G., asociaţie de profil sau cabinet 

veterinar, în vederea derulării unei campanii de sterilizare a tuturor câinilor aflaţi în Adăpostul Odăi, 

aflat în administratea primăriei Sectorului 1 1 şi Raportul de Specialitate nr. 7034/14.03.2017 întocmit 

de Poliţia Locală Sector 1, avizat cu nr. M/737/29.03.2017 de Direcţia Juridică. 

  

 Având în vedere expunerea de motive şi în conformitate cu: 

 

1. HOTĂRÂRE nr. 1059 din 11 decembrie 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. 

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

3. HOTĂRÂRII nr. 1059 din 11 decembrie 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. 

4. Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

5. Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Legea 205/2004 privind protecţia animalelor republicată şi Legea nr. 205/2014 

republicată 2014, art. 5. 

7. ORDIN nr. 31 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 05/2004 privind protecţia animalelor. 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.04.2017; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (5) teza a Il-a, 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 
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ulterioare, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Numirea de către Consiliul Local al Sectorului 1 de urgenţă a unei comisii având ca 

activitate „constatarea şi remedierea deficienţelor constate în cadrul Adăpostului Odăi, aflat în 

administratea Primăriei Sectorului 1 

 

 Art. 2. Din comisie vor face parte: 

 

- Reprezentant ADP - Director General 

 

- Reprezentant Poliţia Animalelor - doamna Oana Voican - Şef Serviciu; 

 

- Reprezentat primar Sector 1 - domnul Cosmin Fodoroiu - Director Direcţia Investiţii; 

 

- Reprezentanţi consiliu local: domnul Cristian Adrian Tudose, doamna Ecaterina Raluca 

Enache, doamna Ancuţa Sorina Comănici, domnul Virgil Mădălin Olteanu, domnul 

Marian Cristian Neagu, doamna Manuela Mureşan, doamna Ilinca Macarie, doamna 

Ramona Porumb, domnul Oliver Leon Păiuşi, 

 

 În cazul în care şi alţi consilieri locali îşi exprimă dorinţa de a face parte din comisie, aceştia vor 

fi adăugaţi. 

 

 Art. 3. Alegerea preşedintelui comisiei se va face de către şi din rândul membrilor comisiei prin 

propuneri, candidaturi şi vot deschis. 

 

 Art. 4. Având în vedere urgenţa remedierii neajunsurilor şi gravitatea lor, comisia îşi începe 

activitatea “de îndată” ce Consiliul Local a aprobat înfiinţarea acesteia. Perioada în care această 

comisie îşi desfăşoară activitatea va fi de 6 luni, timp suficient pentru constatarea tuturor 

neajunsurilor, precum şi pentru remedierea lor. 

 

 Art. 5. Pe perioada în care comisia îşi desfăşoară activitatea din Adăpostul Odăi nu se vor face 

transferuri de câini spre alte adăposturi din Bucureşti sau din ţară administrate de stat, iar în adopţie 

pot fi daţi maxim 10 câini odată către un singur adoptator sau asociaţie. Adopţiile vor fi transmise prin 

e-mail tuturor membrilor comisiei în maxim 48 de ore 

 

 Art. 6. Lunar, în cadrul şedinţei ordinare de consiliu local, comisia va da un raport scris tuturor 

consilierilor privind activitatea sa, precum şi astadiului implementării măsurilor. 
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 Art. 7 În cazul în care unul dintre membrii comisiei îşi pierde calitatea (funcţia) acesta va fi 

înlocuit de cel care a fost numit în locul său sau de cel care-i ţine locul până la numirea acestuia. 

 

 Art. 8 Prelungirea perioadei de activare a comisiei se poate face cu acordul membrilor comisiei 

şi prin informarea Consiliului Local, cu susţinerea motivelor care impun acest lucru. 

 

 Art. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu ........................................  

 

 Art. 10.(1) Primarul Sectorului 1 şi Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        77 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de merit, burselor de performanţă, 

burselor de studiu şi burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat Sector 1 

pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2016 -2017 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, avizat cu nr. 743/03.03.2017 de către Direcţia Management Economic; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi de 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) şi art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 

Educaţiei Naţionale; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

nr. 5576/07 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3470/07 martie 2012; 

 În baza situaţiei centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul 

A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 a datelor transmise de către toate unităţile de învăţământ; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(l) 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 acordarea unui număr total de 15.910 burse (de merit, de performanţă, de 

studiu şi de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 

stat Sector 1, Bucureşti pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2016 -2017. 

 Art. 2. - Se aprobă cuantumul unei burse de performanţă pentru anul şcolar 2016-2017, în 

sumă de 600 lei/lună/elev. 

 Art. 3. - Se aprobă cuantumul unei burse (de merit, de studiu şi de ajutor social) pentru anul 

şcolar 2016 - 2017, în sumă de 300 lei/ lună/ elev. 
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 Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Directorii unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        78 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere  

la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în 

Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice - Compartimentul Fond Imobiliar; 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea 

nr. 114/1996 a locuinţei; 

 Ţinând seama de prevederile art. 21, din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 prin 

care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu 

modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 

şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform 

legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr. 179/27.10.2016 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în 

cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publică locală, rectificată şi modificată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se au în vedere la 

calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
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prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local cu privire la listele de acordare a 

locuinţelor sociale se vor face conform prevederilor art. 21 pct. (3) din Normele Metodologice nr. 

1275/2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Viceprimarul Sectorului lai 

Municipiului Bucureşti şi Direcţia Utilităţi Publice - Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităţilor menţionate la alin. (1) , precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        79 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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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 Juridică; 

 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 temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri 

pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative coroborate cu prevederile 
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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 şi 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; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 1685 din 

12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2016 la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, modificată şi completată prin dispoziţia nr. 3948 din 19.09.2016 privind privind 

modificarea dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din dispoziţia Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr.1685 din 12.04.2016, privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2016, 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 978 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 hotărârii 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, Serviciul Resurse Umane şi 

Organizare, Direcţia Management Economic, Serviciul de Utilităţi Publice, Serviciul Urmărire şi 

Derulare Servicii, Biroul Autoritate Tutelară, Serviciul Centrul Cultural 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        80 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraţie la Şcoala Primară ”TEDDYBAR” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile art. 96, alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa Şcolii Primare ’Teddybar”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 7731/28.02.2017; 

 Având în vedere amendamentul doamnei consilier Ancuţa Sorina Comănici privind 

reprezentarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin numirea a doi membri. 

 Ţinând cont de raportul Comisiei de validare încheiat în data de 04.04.2017; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5) teza a Il-a, 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 numesc doamna Ecaterina Raluca Enache şi domnul Manuel Augustin Vieru 

reprezentanţi al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie la Şcola Primară 

’Teddybar”, situată în Carol Knappe nr. 57, sector 1, Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1 şi Şcoala Primară "Teddybar” 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        81 

 Data:     04.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare şi funţionare 

 pe termen mediu şi lung a Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului 

 Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1; 

 - Raportul de Specialitate comun Nr. D1389/27.03.2017 al Direcţiei de Investiţii şi al Direcţiei 

de Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

   - Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu. 

  

 Ţinând seama de prevederile: 

 

 - Legislaţiei europene; 

 - Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată şi actualizată la 22 

septembrie 2016; 

 - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 - Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu completările şi 

modificările ulterioare (inclusiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor); 

 - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje; 

 - Ordonanţă de Urgenţă 196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificările şi completările 

ulterioare (actualizată în anul 2016 prin OUG 39/2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu); 

 - Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţa nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice 

 - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare 

 - Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi  

completările ulterioare 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor 

periculoase si nepericuloase pe teritoriul României 

 - Hotărârea Guvernului nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi al deşeurilor 

de baterii şi acumulatorii 

 - Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a 

deşeurilor 2014-2020 

 - Ordinul ANRSCE nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor 

 - Ordinul ANRSCE nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

 - Ordinul ANRSCE nr. 111 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor 

 - Ordinul ANRSCE nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localităţilor 

 - Ordinul Nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la 

ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

 - Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de 

identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării 

selective 

 - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de 

culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi 

medicale. 

 - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

 - Adresa nr. 13352/MF/01.10.2014 a Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice referitoare 

la măsurile de diminuare a pulberilor în suspensie (PM10) la nivelul Municipiului Bucureşti, ca 

urmare Deciziei Comisiei Europene de emitere a unui aviz motivat suplimentar în ceea ce 

priveşte încălcarea obligaţiilor de stat membru referitoare la nivelul pulberilor în suspensie 

(PM10) în aerul înconjurător. 

 - H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deşeurilor în Municipiul 

Bucureşi; 

 - H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşi; 

 - H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 

Municipiului Bucureşi; 
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 - H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării si 

igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşi, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind unele măsuri şi acţiuni pentru organizările de şantiere de 

construcţii şi demolări din Municipiul Bucureşi cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de 

apă sub presiune a carosabilului şi trotuarelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B. nr. 283/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în Municipiul Bucureşi; 

 - H.C.G.M.B. nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice; 

 - H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care 

colectează deşeurile menajere de pe raza municipiului Bucureşi; 

 - H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind atingerea ţintelor de reducere a depozitării deşeurilor 

municipale din Municipiul Bucureşi; 

 - H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separata a deşeurilor de către persoanele fizice şi 

asociaţile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşi; 

 - H.C.G.M.B. nr. 12/2013 privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituţiile publice 

aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşi; 

 - H.C.L.S.1 nr. 178/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

 - H.C.L.S.1 nr. 357 /2007, nr. 358/2007, nr. 359/2007 şi nr. 361/2007. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. d) şi e), art. 81, alin. (2), lit. c), h), j), m), din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Documentul Cadru de Implementare a Strategiei de dezvoltare şi funţionare 

pe termen mediu şi lung a Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să ducă la îndeplinire solicitarea adresată 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza art. 81, alin (4) din Legea 215 / 2001, privind 

delegarea către Sectorul 1 a următoarelor activităţi ce privesc serviciul public de salubrizare: 

a) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor 

[Legea 101 / 2006 art. 2, alin (3), litera c.], fără activitatea subsecventă de incinerare care 

reprezintă obiectiv al Strategiei MB; 

b) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 



138 

 

[Legea 101 / 2006 art. 2, alin (3), litera i.]. 

 

 Art. 3 (1) Aparatul de specialitate al Primarului va duce la îndeplinire prevederile Documentului 

Cadru de Implementare la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de dezvoltare şi funţionare pe termen 

mediu şi lung a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Bucureşti. 

 (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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        82 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul 2017-2018 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate al directorului 

Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

 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. 19 şi art. 61 alin (2) şi (5) şi art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

5777/2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

 Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 1148/12.01.2017 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1517/16.01.2017 şi prin care s-a comunicat faptul 

că nu se acordă aviz conform pentru anul şcolar 2017-2018 pentru următoarele unităţi de învăţământ: 

1. Şcoala Gimnazială ”Eugen Barbu”-unitate de învăţământ preuniversitar de stat; 

2. Grădiniţa ”Micul Prinţ”- unitate de învăţământ preuniversitar particular; 

3. Grădiniţa”Butterfly II”- unitate de învăţământ preuniversitar particular; 

4. Grădiniţa cu program prelungit "American Lycetuff’- unitate de învăţământ preuniversitar 

particular; 

5. Şcoala Postliceală "Ecoterra”- unitate de învăţământ preuniversitar particular; 

 Având în vedere adresa din data de 02.11.2016 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu 

nr. 40004/02.11.2016 prin care ASOCIAŢIA FRIDOLIN a solicitat comasarea Grădiniţei cu predare în 

limba germană Fridolin, Şcoala primară "Fridolin” şi Şcoala gimnazială "Fridolin”, şi includerea Şcolii 

Gimnaziale "Fridolin” în Anexa nr.2 a HCL Sector 1 nr. 18/2016 a unităţii de învăţământ din reţeaua 

şcolară a sectorului 1. 

 Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/3056/4004/22.11.2016 înaintată Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti ; 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 27447/21.12.2016 . 

 Potrivit adresei Primăriei Sectorului 1 nr. M/442/22.02.2017 transmisă Inspectoratul Şcolar al 



140 

 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 4454/23.03.2017 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11604/23.03.2017 şi prin care s-a comunicat faptul 

că se acordă aviz conform pentru anul şcolar 2017-2018 în vederea fuziunii prin absorţie a Grădiniţei 

nr.43 cu şcoala Gimnazială "Eugen Barbu”.Unitatea rezultată ca urmare a fuziunii prin absorţie va fi 

Şcoala Gimnazială "Eugen Barbu”. 

 Văzând adresa Grădiniţei cu program normal şi prelungit ’TEDDYBAR 2” prin care solicită 

includerea sa în reţeaua şcolară. 

 Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/3352/46440/10.01.2017 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 1118/31.01.2017 privind includerea Grădiniţei cu 

program normal şi prelungit "TEDDYBAR 2” în reţeaua şcolară; 

 Văzând adresa Grădiniţei ”ZUZZY” prin care solicită excluderea sa din reţeaua şcolară. 

 Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/273/2379/13.02.2017 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 3739/22.02.2017 privind excluderea Grădiniţei 

"ZUZZY” din reţeaua şcolară; 

 Potrivit adresei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 4457/27.02.2017 înregistrată 

la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 7641/01.03.2017 prin care a fost comunicată lista unităţilor de 

învăţământ particular acreditate din Sectorul 1; 

 Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 28533/09.12.2016 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 45056/12.12.2016 şi prin care a fost solicitat 

proiectul privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular pentru anul şcolar 2017-2018; 

 Ţinând seama de discuţiile purtate cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti privind componenţa reţelei şcolare preuniversitare de stat particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti; 

 Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/3293/12.12.2016 înaintate Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti privind propunerea de reorganizare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 

2017/2018; 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular 

din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2017-2018, astfel cum a fost transmis prin 

adresa nr. 29533, 29608, 143/12.01.2017; 

 În temeiul, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) 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 reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2017-2018, potrivit Anexei nr. 1 a prezentei 

hotărâri de consiliu. 

 Art. 3. - Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ particular cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2017-2018, potrivit Anexei nr. 2 a prezentei 

hotărâri de consiliu. 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        83 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 12A ( fost ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 12A şi STR. 

LEMNARILOR NR. 2, lot 2), SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 619/24.03.2017 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. 100/24.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Maria V.U.I. Mareş; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12833/02.03.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

    P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 

224/15.12.2015. 
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    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 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. - ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 

12A ( fost ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 12A şi STR. LEMNARILOR NR.2, lot 2) - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 100/24.03.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        84 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CAROL KNAPPE nr. 11 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 594/20.03.2017 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. 92/15.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Mareş; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11809/31.08.2016. 

 

 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 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 
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local de implicare a publicului în 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. CAROL KNAPPE nr. 11 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 92/15.03.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        85 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CPT. AV. MIRCEA PETRE NR. 17 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 595/20.03.2017 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. 93/16.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing Dumitru Teodor Dumitrescu; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 17891/25.01.2017. 

 

 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 
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local de implicare a publicului în 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. CPT. AV. MIRCEA PETRE NR. 

17 - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 93/16.03.2017, 

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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        86 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DIRIJORULUI NR. 2-4, SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 620/24.03.2017 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. 101/24.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Maria V.U.I. Mareş; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12832/02.03.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 



149 

 

local de implicare a publicului în 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. DIRIJORULUI NR. 2-4 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 101/24.03.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        87 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DUMITRU ZOSIMA NR. 63 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

         -  Raportul de specialitate nr. 599/20.03.2017 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. 97/16.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti;  

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Mareş;  

    Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5588/09.05.2016.  

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului 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.  
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 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. DUMITRU ZOSIMA NR. 63- 

SECTOR  1, BUCUREŞTI", în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 97/16.03.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017.  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        88 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. FELEACULUI NR. 10 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;  

 - Raportul de specialitate nr. 589/20.03.2017 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. 99/17.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti;  

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. /studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Mareş;  

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 18245/02.03.2017.  

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

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

modificată şi completată;  

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 

224/15.12.2015.  
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 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. FELEACULUI NR. 10- SECTOR 1,  

BUCUREŞTI", în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 99/17.03.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        89 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

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

Local Sector 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

Str. NĂVODARI nr. 36, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;  

 - Raportul de specialitate nr. 593/20.03.2017 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. 91/15.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti;  

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B./studiu de reţele însuşit de specialist;  

    Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5569/09.05.2016.  

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

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

modificată şi completată;  

 P.U.G.- Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi 

nr. 224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 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. NĂVODARI nr. 36, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI", în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 91/15.03.2017., 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        90 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU RAREŞ nr. 12 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 592/20.03.2017 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. 89/15.03.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti;  

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B./ studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Mareş;  

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7529/01.08.2016.  

 

 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 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.  
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 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. PETRU RAREŞ nr. 12- SECTOR 

1, BUCUREŞTI", în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 89/15.03.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        91 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. VASILE GHERGHEL NR. 33- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;  

 - Raportul de specialitate nr. 600/20.03.2017 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. 96/16.03.2017 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 Mareş;  

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 22910/08.12.2015.  

 

 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.  
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 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. VASILE GHERGHEL NR. 33  

SECTOR 1, BUCUREŞTI", în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 96/16.03.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa 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 extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        92 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului  

Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi  

particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2016- 

2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

  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 educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2016-2017;  

 Văzând adresa Grădiniţei cu program normal şi prelungit "TEDDYBAR 2" prin care solicită 

includerea sa în reţeaua şcolară.  

 Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/3352/46440/10.01.2017 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 1118/31.01.2017 privind includerea Grădiniţei cu 

program normal şi prelungit "TEDDYBAR 2" în reţeaua şcolară;  

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81, 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. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 se modifică şi 

se completează potrivit Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri de consiliu.  

 Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 

rămân nemodificate.  
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 Art. 3.(1)- Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

         3.(2)- Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei Primăriei 

Sectorului 1 şi compartimentelor de specialitate menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 04.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        93 

 Data:     04.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor 

locale din data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/ 09.01.2017 privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 În temeiul prevederilor art. 35, art. 45, art. 81, alin.(2), lit. a) şi art. 115, alin. (l), lit. b) din Legea 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE; 

 

 Articol unic: Se alege domnul Alexandru Ştefan Deaconu preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        94 

 Data:     28.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. G 

1028/25.04.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) si b) şi art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;  

 Conform adresei nr. 1375/14.04.2017 transmisă de către Primăria Municipiului Bucureşti prin 

care ni se face cunoscută Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 121/05.04.2017 

privind repartizarea pe sectoare a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 Conform adresei nr. 2064/647775/21.04.2017 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum şi estimările pentru anii 

2018- 2020. 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit. „a” , art. 81, alin. (2), lit. "d” şi art. 115, alin.(l), lit.”b” din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.502.898,86 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanţare cât şi pe secţiunile de funcţionare şi 

dezvoltare, se prezintă astfel: 
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VENITURILE BUGETULUI 

 INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 

ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

17.740,30 17.740,30 0,00 

Secţiunea de funcţionare 17.740,30 17.740,30 0,00 
Secţiunea de dezvoltare 0,00 0,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secţiunea de funcţionare 0,00 0,00  
Secţiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secţiunea de funcţionare 0,00 0,00 0,00 
Secţiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 
 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.195.067,41 mii lei se majorează cu 

10.562,28 mii lei, devenind 1.205.629,69 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2017 sunt în sumă de 17.740,30 mii lei lei, conform anexei 1.3 (1.3.1); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 mii 

lei, conform anexei 1.5; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii lei, 

conform anexei 1.6; 

 

Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.361.862,50 mii lei se majorează cu 10.562,28 mii lei, devenind 1.372.424,78 mii lei, conform 

anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare se prezintă astfel: 

-              mii    lei- 

SURSA DE FINANŢARE BUGET INIŢIAL 2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

APRILIE 

INFLUENŢE 

VENITURILE BUGETULUI  

GENERAL AL SECTORULUI 1 
1.492.336,58 1.502.898,86 +10.562,28 

Secţiunea de funcţionare 1.207.339,39 1.217.651,67 +10.312,28 

Secţiunea de dezvoltare 284.997,19 285.247,19 +250,00 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL  

AL SECTORULUI 1 
1.195.067,41 1.205.629,69 +10.562,28 

Secţiunea de funcţionare 1.189.599,09 1.199.911,37 +10.312,28 

\ 
 

SSecţiunea de dezvoltare 5.468,32 5.718,32 +250,00 
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                                                                                                                                                         -mii lei- 

SURSA DE FINANŢARE 
BUGET INIŢIAL 

2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

APRILIE 

INFLUENŢE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT CLS 1 
1.663.443,89 1.674.006,17 +10.562,28 

Secţiunea de funcţionare 1.211.651,61 1.221.963,89 +10.312,28 
Secţiunea de dezvoltare 451.792,28 452.042,28 +250,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL  

AL SECTORULUI 1 
1.361.862,50 1.372.424,78 +10.562,28 

Secţiunea de funcţionare 1.189.599,09 1.199.911,37 +10.312,28 

Secţiunea de dezvoltare 172.263,41 172.513,41 +250,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

 INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 

ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

 INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

22.052,52 22.052,52 0,00 

Secţiunea de funcţionare 22.052,52 22.052,52 0,00 

Secţiunea de dezvoltare 0,00  0,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 

 

239.998,00 

 

239.998,00 0,00 

Secţiunea de funcţionare 0,00 0,00 0,00 
Secţiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 

 
39.530,87 

 

39.530,87 0,00 

Secţiunea de funcţionare    

Secţiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 

  
 

  

 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09  mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art.  58, alin. 1, lit. a) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel: " Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar,  pe  

cele  două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat ( ... ), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează 

în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, 

astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,( ... )"; 

 

 2. Deficitul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al  secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală de 

4.312,22 mii lei este finanţat din excedentul anilor precedenţi, conform OMFP nr. 720/2014 

de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi activităţilorfinanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor 
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fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi modificat prin 

OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent. 

 

Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.361.862,50 mii lei se majorează 

cu 10.562,28 mii lei, devenind 1.372.424,78 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.372.424,78 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.199.911,37 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.513,41 mii lei. 

 

(2) 45.375,78 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 41.587,78 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.788,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

 

(3) 34.531,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 33.930,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 601,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2); 

 

(4) 19.260,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul  55.02, 

din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 19.260,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

(5) 912,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 416,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 496,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

(6) 26.905,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.500,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.405,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 
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1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 

(7) 508.797,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 444.222,59 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 64.574,41 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.1.1); 

 

(8) 60.706,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.175,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.531,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 

(9) 111.800,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 76.482,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 35.318,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2); 

 

(10) 170.920,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 155.720,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.200,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

(11) 164.261,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.542,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă 10.719,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2); 

 

(12) 190.171,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 182.750,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1); 

 

(13) 38.786,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.326,00 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1). 

 

Art. 2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2017 este în sumă de 22.052,52 mii lei, conform anexei 1.4 şi este repartizat pe 

secţiuni astfel: 

 

 (1) 22.052,52 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE este în sumă de 22.052,52 mii lei; 
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  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE este în sumă de 0,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.4.1. 

 

 (2) 50,00 mii lei pentru Autorităţi Publice şi acţiuni externe capitolul 51.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de -50,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1. (1.4.1.1.1); 

 

 (3) 14.579,52 mii lei pentru învăţământ capitolul 65.10, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.579,52 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (4) 7.523,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 7.523,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.2 (1.4.1.2.1). 

 

Art. 3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii lei, 

rectificându-se conform anexei 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

(1)  239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, rectificându- se 

conform anexei 1.5.1; 

 

(2)  239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei 1.5.1.1. 

 

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.6, fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum 

urmează: 

 

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.6.1; 

 

(3) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.6.1.1. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 452.033,28 mii lei, conform programului 
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de investiţii publice, din care: 

 

                                                                                                                                       -mii lei- 
 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile interesate ale 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        95 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

SURSA DE FINANŢARE 
BUGET INIŢIAL 

2017 

BUGET 

RECTIFICAT 

APRILIE 

INFLUENŢE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.066,41 172.504,41 +438,00 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

   
0,00 0,00 0,00 

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII    

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 
BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

sector 1 la data de 31 martie 2017 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 şi 63, alin (4), litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea 

bugetului general centralizat pe anul 2017; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1- 6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale - domeniul buget-finanţe;, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă execuţia bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ- teritoriale 

sectorul 1 la data de 31 martie 2017, conform anexelor 1-4 : 

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

 Art. 3 (1) - Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, 
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Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        96 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, 

pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Vasilache Manuela Monica, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic - nr. G1067/28.04.2017; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea doamnei Vasilache Manuela Monica, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 15429/22.03.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 

6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Vasilache Manuela Monica, ca măsură 
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de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art. 2 (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1, 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art. 3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi doamna Vasilache Manuela Monica şi 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        97 

 Data:     28.04.2017 
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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 a Proiectului „Iaşi - Capitala Moldovei” 

 

 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 - nr. G1069/28.04.2017; 

 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 completărileerioare; 

 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 a Proiectului „Iaşi - Capitala Moldovei”, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Valoarea totală a proiectului este de 9.980 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. 

 Art. 3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi doamna Vasilache Manuela Monica vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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  (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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        98 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul 

Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, 

aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de Direcţia Management Economic - nr. G1066/28.04.2017; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 301/2012 privind autorizarea 

ca unitate protejată a Nazarcea Grup şi Autorizaţia nr. 1067/2012; 

 Văzând Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti nr. 267/2016 privind emiterea 

autorizaţiei de mediu pentru activitatea - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - Cod CAEN 

3821; Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase - Cod CAEN 3822; Colectarea deşeurilor 

nepericuloase - Cod CAEN 3811; Colectarea deşeurilor periculoase - Cod CAEN 3812, Activităţi şi 

servicii de decontaminare - Cod CAEN 3900; 

 Văzând Autorizaţia de Mediu nr. 351/2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

 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 preţul pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea 

Grup - Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 
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 Aceste deşeuri pot proveni doar din clasa 18 01 - deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, 

diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare. 

 

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        99 

 Data:     28.04.2017 

  

Nr. 
crt. 

Codul - conform  

Hotărârii Guvernului 

României nr. 856/2002 

Denumire Preţ 

1. 18 01 01 Obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03)  0,70 lei / kg 

2. 18 01 03* Deşeuri a căror colectare şi eliminare se fac 

obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecţiilor 

 0,70 lei / kg 

    
 



178 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administraţie la Grădiniţa ”Sf Dumitru” Mavrogheni 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

 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 art. 96, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa Parohiei ”Izvorul Tămăduirii” Mavrogheni - Grădiniţa ”Sf. Dumitru” 

Mavrogheni, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 12677/31.03.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 28.04.2017; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (5) teza a Il-a, 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 numeşte domnul Manuel Augustin Vieru reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administraţie la Grădiniţa ”Sf. Dumitru” Mavrogheni, situată în Protoieria 

Sector 1 - Parohia Mavrogheni, sector 1, Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.1, Grădiniţa ”Sf. Dumitru” 

Mavrogheni, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        100 

 Data:     28.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării cu 12% a fondului de salarii al SC CET GRIVIŢA SRL 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate întocmit de SC CET GRIVIŢA SRL şi avizat de Direcţia Management 

Economic - nr. G1068 / 28.04.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC CET GRIVIŢA SRL; 

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 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 partipaţie majoritară; 

 În temeiul art.45 alin. (2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d), art.115, alin (2) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1. Se aprobă majorarea cu 12% a fondului de salarii al SC CET GRIVIŢA SRL începând cu 

data de 01 mai 2017. 

 Art. 2 (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL şi Direcţia Management Economic vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat general, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        101 

 Data:     28.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

 prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “Sănătatea nu are etnie’*, pentru o 

perioadă de trei luni, începând cu data de 1 mai 2017 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de către Directorul Executiv şi de Şeful Serviciu Asistenţă Comunitară Informare 

şi Consiliere Socio-Medicală ai Complexului Multifuncţional Caraiman, avizat de Direcţia 

Management Economic - nr. G1065 /28.04.2017; 

 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 de Raportul 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; 

 Luând în considerare prevederile art.42, alin.(4), art.96, alin.(2), art.112, alin. (3), literele f), p), 

q), art.140, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială şi a Legii nr. 116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului României nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 

 Văzând 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. n) şi q), coroborate cu art. 115, alin. 

(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional 

Caraiman, a Proiectului “Sănătatea nu are etnie”, pentru o perioadă de trei luni, începând cu data de 

1 mai 2017. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        102 

 Data:     28.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale 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 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de Direcţia Juridică - nr. 2578/28.04.2017; 

 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; 

 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; 

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

 Văzând 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; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2015 privind 
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salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 220/29.10.2010 privind 

aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - 

Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă; 

 Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr. 1/11.04.2017 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; 

 Ţinând seama de avizul nr. 376/A.M.D./15.02.2017, eliberat de Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale; 

 Având în vedere avizul nr. 14253/2017, eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

 Văzând adresa nr. 32/RG/4276/DPS/26.01.2017 emisă de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81 alin.(2), lit.e), coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă trecerea salariaţilor pe funcţiile de specialitate nou-înfiinţate, în conformitate 

cu Metodologia privind trecerea salariaţilor pe funcţiile de specialitate nou-înfiinţate şi stabilirea 

drepturilor de natură salarială aferente, parte integrantă din Anexa nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(3) Metodologia conţine date cu caracter personal care nu vor fi făcute publice. 
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 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 220/29.10.2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului 

Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor 

ajutoare de urgenţă. 

 Art. 5. (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.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        103 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti - nr 2579 / 28.04.2017; 

 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; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/29.09.2016 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/20017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele 

măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fondurile publice, prorogarea unor termene, precum 

si unele măsuri fiscal bugetare; 

 În temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 
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1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. 

 Art. 5. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia 

Management şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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 28.04.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        104 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

PUD - B-DUL BUCUREŞTII NOI NR. 52 Extindere corp C10 – hală tipografie P 

-SECTOR 1  AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 761 / 20.04.2017 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. 106 / 06.04.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing Daniel Ghe. Stanciu.; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3595/24.03.2017. 

 

 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. 



188 

 

 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 

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. - B-DUL BUCUREŞTII NOI NR. 52 

Extindere corp C10 - hală tipografie P - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul 

Arhitectului Şef nr. 106 / 06.04.2017, 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: Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 sunt 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        105 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CONSTANTIN STERE NR. 38 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 766 / 20.04.2017 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. 111/17.04.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. nr. 1390033/03.02.2016; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 751/01.02.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. 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 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 respinge documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. CONSTANTIN STERE NR. 38 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI. 

 Art. 2: (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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        106 

 Data:     28.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LT. COL. DURBAC RĂDUCU DUMITRU NR. 50 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 764 / 20.04.2017 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. 109 /13.04.2017 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. 15224/07.12.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. 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 în 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. LT. COL. DURBAC RĂDUCU 

DUMITRU NR. 50 - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

109/13.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        107 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

Str. lacob Negruzzi nr. 43 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 758 / 20.04.2017 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. 103/06.04.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Mareş; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 25320 din 05.01.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. 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 în 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 “PUD - Str. lacob Negruzzi nr. 43 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 103/06.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        108 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MEZEŞ NR. 22 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 762 / 20.04.2017 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. 107 /13.04.2017 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. 1528/01.03.2017. 

 

 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 
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Regulamentului local de implicare a publicului în 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. MEZEŞ NR. 22 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 107 / 13.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        109 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MOECIU NR. 7 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 760 / 20.04.2017 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.105/06.04.2017 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. 9461/14.07.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului 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 în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 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. MOECIU NR. 7 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. nr.105/06.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        110 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NICOLAE COCULESCU NR. 1E - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 769 / 20.04.2017 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. 114 / 20.04.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Alina Mareş; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 24657/23.12.2015. 

 

 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. NICOLAE COCULESCU NR. 1E - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 114 / 20.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        111 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/


201 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DRUMUL NISIPOASA NR. 55C - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 765 / 20.04.2017 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. 110/17.04.2017 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. 11909/06.09.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

   P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. 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 în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului: 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. DRUMUL NISIPOASA NR. 55C - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 110/17.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        112 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU Şl PAVEL NR. 44A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 763 / 20.04.2017 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. 108 /13.04.2017 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. 12207/06.09.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010,  H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. 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 în 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. PETRU Şl PAVEL NR. 44A – 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 108 / 13.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        113 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AV. POPIŞTEANU NR. 65 (FOST STR. AV. POPIŞTEANU NR. 65 ŞI STR. SĂCELE NR. 16 ŞI  NR. 18) - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 768 / 20.04.2017 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. 113 /17.04.2017 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. 14028/25.11.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. 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 în 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 respinge documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. AV. POPIŞTEANU NR.65 

(FOST STR. AV. POPIŞTEANU NR. 65 Şl STR. SĂCELE NR. 16 Şl NR. 18) - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI. 

 Art. 2: (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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        114 

 Data:     28.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PUŞCAŞULUI NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 759 / 20.04.2017 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. 104 / 06.04.2017 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de reţele însuşit de specialist 

ing. Daniel Gh. Stanciu; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 18079/02.03.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

 P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012  H.C.G.M.B. 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 în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 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. PUŞCAŞULUI NR. 13 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 104 / 06.04.2017, 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        115 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ŢINTAŞULUI NR. 16 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 767 / 20.04.2017 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. 112 /17.04.2017 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. 2532/21.03.2017. 

 

 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,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. ŢINTAŞULUI NR. 16 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 112 /17.04.2017, 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, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entitățițor 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        116 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 ia Acordul de Parteneriat încheiat intre 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a 

României şi Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea desfăşurării unor acţiuni  

culturale, sportive, recreative, în interes public local, la nivelul Sectorului 1. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate comun întocmit de către Direcţia Juridică şi Direcţia Cultură, Presă, Sport, 

Tineret şi Culte; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 160/29.09.2016 privind aprobarea conţinutului cadru al 

Acordului de Parteneriat încheiat între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, pe de o parte şi Camera 

de Comerţ si Industrie a României şi Romexpo S.A., pe de altă parte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. Legea nr. 69/2000 a sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere amendamentul formulat în cadrul şedinţei din 28.04.2017 de către doamna 

consilier Iuliana-Cristina Grigorescu; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2), lit. j) şi lit k) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. l. Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat între Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Romexpo S.A., 

pe de altă parte - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160/29.09.2016, conform anexei ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Actul Adiţional nr. 1 menţionat mai sus. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte, Direcţia 

Management Economic, împreună cu celelalte structuri competente din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum si Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        117 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare 

a unui serviciu public 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă 

Electorală şi Direcţiei Utilităţi Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Văzând adresa nr. 49/15.03.2017 a Direcţiei Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte, precum şi 

Raportul Comisiei de inventariere a spaţiilor din imobilul situat în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, 

Piaţa Amzei nr. 13, 

 Ţinând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 şi 875 din Codul Civil, 

precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. b) 

din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă darea în folosinţa gratuită către Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi 

Culte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 a spaţiilor identificate potrivit 

Anexelor nr. 1 şi nr. 2, situate la parterul respectiv la etajul 3 al imobilului din Municipiul Bucureşti, 

Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13. 

 

 Art. 2. - (1) Predarea-primirea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între părţi în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri. 

 (2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componenţa nominală a comisiei de 

predare a spaţiilor şi, pe baza propunerilor acesteia, să semneze, pentru Consiliul Local al Sectorului 

1, protocolul prevăzute la alin. (1). 

 

 Art. 3. - Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 4. - (1) Începând cu data prezentei hotărâri, încetează dreptul de administrare al Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 asupra spaţiului în suprafaţă de 114,88 mp. prevăzut 

în Anexa nr. 3. 

 (2) Predarea-primirea spaţiului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat în 

condiţiile art. 2 din prezenta hotărâre. 

 (3) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 47 din 26.02.2015 privind transmiterea din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă de 3182,29 mp situat în Piaţa Amzei nr. 13, 

sector 1 se modifică după cum urmează: 

a. Titlul va avea următorul cuprins: 

„Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în 

administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie în 

suprafaţă de 3182,29 mp situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1”. 

b. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă de 

3067,41 mp situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, identificat conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

c. Anexa nr. 1 se modifică în mod corespunzător prevederilor alin. (1).  

 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

precum şi Direcţia Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte şi 

Direcţia Juridică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţii 

executive a administraţiei publice locale şi structurilor prevăzute la alin. (1), precum şi Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        118 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

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

Local Sector 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea încheierii „înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti -

România şi Sectorul Centru al Municipiului Chişinău din Republica Moldova”. 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte - Compartimentul 

Relaţii Internaţionale, Derulare Programe Europene; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

 Ţinând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe - Direcţia Drept 

Internaţional şi Tratate, nr. H 2-1/4818/2016 şi H 2-1/5357/2017, precum şi ale Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 105944/21.11.2016 şi nr. 

121272/10.01.2017, 

 Având în vedere Hotărârea nr. 61/28.02.2017 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

prin care se împuterniceşte Consiliul Local al sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea 

„înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti - România şi Sectorul Centru al 

Municipiului Chişinău din Republica Moldova”. 

 Ţinând cont de amendamentul iniţiat de domnul consilier Augustin Manuel Vieru şi aprobat în 

cadrul şedinţei din data de 28.04.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 28.04.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), art.81, alin.(2) lit. ”p” şi art.115, alin. (1), lit.”b”, din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului 

Bucureşti - România şi Sectorul Centru al Municipiului Chişinău din Republica Moldova”, 

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, înţelegerea de cooperare menţionată la articolul 1. 

 Art. 3. Se desemnează următorii consilieri pentru a face parte din comisia care va alege din 

rândul consilierilor nominalizaţi un coordonator în sensul Art. 5, alin. a), al Anexei înţelegerii de 

Cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul Centru al Municipiului Chişinău: 
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- Manuel Augustin Vieru 

- Mihail Teodor Purcărea 

- Ionel Florian Lixandru 

- Virgil Mădălin Olteanu 

- Alexandru Ştefan Deaconu 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Compartimentul Relaţii 

Internaţionale, Derulare Programe Europene vor aduce 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 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        119 

 Data:     28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind achiziţionarea de servicii juridice externe de către Poliţia Locală Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

 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; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) şi art.115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice externe de către Poliţia Locală a Sectorului 

1 pentru reprezentarea instituţiei în relaţiile cu instanţele de judecată, prin aplicarea legii. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al Poliţiei Locale Sector 1 să semneze contractul 

de achiziţionare de servicii juridice. 

 

 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 hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinara a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.04.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        120 

 Data:     28.04.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea ofertei de donaţie a unei opere de artă făcută de către Asociaţia Identitate 

Culturală Contemporană 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Administraţia Domeniului Publice Sector 1 avizat de către Direcţia 

Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1, cu nr. 1019/05.05.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

 Ţinând cont de adresa Asociaţiei Identitate Culturală Contemporană (AICC), înregistrată la 

Registratura Generală sub nr. 15321/21.04.2017, prin care se înaintează oferta de donaţie a replicii 

statuii numită “Dacul”, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3), art. 121 alin. (3), coroborate cu art. 115, alin.(1), lit.b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie făcută de Asociaţia Identitate Culturală Contemporană, cu 

sediul în România, Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, scara 6, etaj 4, camera 2, sector 1, 

reprezentată prin preşedinte, Florin Pîrlea, pentru replica statuii numită “Dacul”. 

 Art. 2. După încheierea actului de donaţie în formă autentică, bunul care face obiectul donaţiei 

va fi amplasat în spaţiul verde situat la intersecţia dintre B-dul Dacia, strada Nicolae Iorga şi str. I.C 

Visarion. 

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

 Art. 4. (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze actul autentic de donaţie, în 

numele şi pe seama Consiliului Local. 

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

donator. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia Juridică 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
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hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 08.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru  Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        121 

 Data:     08.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea ofertei de donaţie a unui nr. de 5 (cinci) sculpturi din oţel inoxidabil, făcută 

de către doamna Irina Lucaci 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de către Administraţia Domeniului Publice Sector 1 avizat de către Direcţia 

Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1, cu nr. 1027/08.05.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi raportul Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

 Ţinând cont de adresa doamnei Irina Lucaci, înregistrată la Registratura Generală sub nr. 

16565/02.05.2017, prin care se înaintează oferta de donaţie a a unui nr. de 5 (cinci) sculpturi din oţel 

inoxidabil, creat şi executate de soţul doamnei, Constantin Lucaci, expuse în prezent în curtea 

imobilului Societăţii Române de Televiziune, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(3), art.121 alin.(3), coroborate cu art.115, alin.(1), lit. b) din 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie făcută de către doamna Irina Lucaci pentru un nr. de 5 

(cinci) sculpturi din oţel inoxidabil, cu dimensiunile 160/125/55, 2160/240/75, 480/220/ 60, 

125/100/60, 140/120/60, lucrări create şi executate de soţul doamnei, Constantin Lucaci, expuse în 

prezent în curtea imobilului Societăţii Române de Televiziune. 

 Art. 2. După încheierea actului de donaţie în formă autentică, bunurile care fac obiectul 

donaţiei vor fi amplasate într-un spaţiu corespunzător accesului publicului larg. 

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

 Art. 4. (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze actul autentic de donaţie, în 

numele şi pe seama Consiliului Local. 

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

donator. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia Juridică 
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din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 08.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        122 

 Data:     08.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea alin. 1 al art. 3 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124 / 

28.07.2015, referitor la modificarea componenţei comisiei de evaluare a propunerilor 

/proiectelor depuse în vederea finanţării unor activitati nonprofit în scopul realizării unor 

obiective de interes public local. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 124/28.07.2015 care priveşte stabilirea 

categoriilor de programe/proiecte în domeniile „cultural”, „educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia 

mediului”, „culte religioase” şi altele asemenea, precum şi aprobarea criteriilor privind acordarea 

finanţării acestora, în interes public local, la nivelul Sectorului 1; 

 

 În temeiul art. 45, alin (1), art. 36, alin. (2), lit d) si alin 6), lit a), punctele 1-6, pct. 9 si 19, art. 

81, alin. (2), lit. j) şi lit. k), coroborate cu art. 115, alin.(l), lit (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I Se modifică alin. (1) al articolului 3 din Anexa nr 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 

124/28.07.2015, şi va avea următorul cuprins: 

 

 „Art.3 (1) În vederea verificării eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor generale şi specifice 

de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 2-4 din Anexa nr 3 la prezenta hotărâre, se 

constituie Comisia de evaluare a propunerilor de programe/proiecte depuse în vederea 

finanţării unor activităţi nonprofit în scopul realizării unor obiective de interes public local, 
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având următoarea componenţă: 

 

1 preşedinte, 4 membri și 2 membri supleanţi. 

 

a) Preşedinte: Domnica Dan, Consilier din cadrul Direcţiei Cultură, Presă, Sport, 

Tineret şi Culte 

b) Membru 1: lancu Georgiana, Consilier Asistent din cadrul Direcţiei Cultură, 

Presă, Sport, Tineret şi Culte 

c)  Membru 2: Moja Beatrice, Consilier juridic din cadrul Serviciului Legislaţie şi 

Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă 

d) Membru 3: Poznan Alin, Consilier Debutant din cadrul Direcţiei Cultură, 

Presă, Sport, Tineret şi Culte 

e)  Membru 4: Bălăşescu Olga, Serviciul Buget, Execuţie Bugetară 

f)  Membru supleant 1: Bunea Ion, Consilier din cadrul Direcţiei Cultură, Presă, 

Sport, Tineret şi Culte 

g) Membru supleant 2: Oprea Ioana, Consilier Debutant din cadrul Direcţiei 

Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte” 

  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Anexei nr 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/28.07.2015, 

rămân neschimbate. 

  

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte şi membrii 

comisiei, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 08.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru  Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        123 

 Data:     08.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia 

Domeniului Public Sector 1 cu Clubul Diplomatic Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1, avizat de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 sub nr. M/1106/15.05.2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1142/2013 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului României nr. 1059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul 

Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/29.09.2016 privind 

constituirea unei comisii de identificare a terenului şi de negociere a preţului în vederea încheierii unei 

convenţii civile cu privire la amenajarea şi folosirea pentru activităţi de agrement, a unui teren în 

suprafaţă de 39.570 mp (Parc Herăstrău), 

 Ţinând seama de adresa Clubului Diplomatic Bucureşti, nr. 489/16.09.2016 înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 1476/16.09.2016 şi de adresa de completare a Clubului 

Diplomatic nr. 199/26.04.2017; 

 Având în vedere amendamentul domnului consilier local Tudose Cristian formulat în timpul 

şedinţei; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), art. 81 alin.(2), lit. k), art. 115, alin.(1), lit. b) şi art.117 lit. h) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă colaborarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia Domeniului 

Public Sector 1 cu Clubul Diplomatic Bucureşti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 (2) Se mandatează directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 să semneze 

Protocolul de colaborare cu Clubul Diplomatic Bucureşti, menţionat la alin.(1) 

 

 Art. 2. Toate cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor art.1 se suportă din 

bugetul Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 

 

 Art. 3. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia de Investiţii 

şi Direcţia Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 15.05.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru - Ștefan Deaconu SECRETAR, 

 Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        124 

 Data:     15.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 

 

  

http://www.pmb.ro/


227 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  

  
Hotărârea nr. 47 din 19.05.2017 privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2017…………………………………………………………………………………………………….... 

 

229 

Hotărârea nr. 48 din 19.05.2017 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la  bugetul 

local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2017, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, tineret, sport, 

religie, educație civică, învățământ, sănătate publică, social, protecția mediului, în condițiile Legii nr. 350/2005………………. 

 

 

231 

Hotărârea nr. 49 din 19.05.2017 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va 

funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 – 2018…………………………………… 

 

233 

Hotărârea nr. 50 din 19.05.2017 pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

235 

Hotărârea nr. 51 din 19.05.2017 privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme 

grave de sănătate familiei domnului Enciu Dragoş…………………………………………………………………………………… 

 

238 

Hotărârea nr. 52 din 19.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale  pentru produse 

alimentare…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

240 

Hotărârea nr. 53 din 19.05.2017 privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din 

cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. 

Sector 2 nr.108/2012……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

242 

Hotărârea nr. 54 din 19.05.2017 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 

14/2017………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

244 

Hotărârea nr. 55 din 19.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.46/2004 privind înfiinţarea 

componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare……………….. 

 

246 

Hotărârea nr. 56 din 19.05.2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 109/201privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de  Îngrijire 

și Asistență nr. 2 , cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”…………………………………………………………………... 

 

 

248 

Hotărârea nr. 57 din 19.05.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  „Montare colectori solari la 

clădirea Halei Terminal – Piaţa Obor”……………………………………………………………………………………………………. 

 

251 

Hotărârea nr. 58 din 19.05.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  „Branșament apă canal la 

clădirea Halei Terminal – Piața Obor”……………………………………………………………………………………………………. 

 

253 

Hotărârea nr. 59 din 19.05.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul   „Reparații interioare la 

clădirea Halei Terminal – Piața Obor”……………………………………………………………………………………………………. 

 

255 

Hotărârea nr. 60 din 19.05.2017 pentru încetarea aplicabilității H.C.L.Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind transmiterea 

terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos.Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea  Direcţiei 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

257 

Hotărârea nr. 61 din 19.05.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea 

imobilului (lacului) situat în Parcul Naţional din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2…………………………………………… 

 

 

260 

Hotărârea nr. 62 din 19.05.2017 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general şi a situațiilor financiare 

anuale la 31.12.2016 ale Sectorului 2  al Municipiului București……………………………………………………………………. 

 

262 

Hotărârea nr. 63 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cărăușilor nr. 21-23, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

264 

Hotărârea nr. 64 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompei nr. 2A, Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

266 

Hotărârea nr. 65 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Cărăușilor nr. 22,  Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

268 

Hotărârea nr. 66 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Pîncota nr. 66,  Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

270 

Hotărârea nr. 67 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Toamnei nr. 134,  Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

272 

  



228 

 

Hotărârea nr. 68 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Hortensiei nr. 61C, lot 1, Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

274 

Hotărârea nr. 69 din 19.05.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Petricani nr. 1W,  Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

276 

Hotărârea nr. 70 din 19.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spaţiul  situat în incinta Mall 

Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de  105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei 

Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2……………………………………………………………………………….... 

 

 

278 

Hotărârea nr. 71 din 19.05.2017 pentru mandatarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2 să întreprindă demersuri în vederea reglementării situaţiei terenului situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 21 Sector 

2 Ansamblul de locuinţe pentru medici rezidenţi construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe……………………………….. 

 

 

280 

Hotărârea nr. 72 din 19.05.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 

privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de 

exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016, precum şi pentru promovarea proiectului Parc de Agrement Tei – Plumbuita 

prin  accesul  gratuit pentru copii  la  toate echipamentele de distracții în perioada 1 iunie - 6 iunie 2017............................... 

 

 

 

 

282 

  

  

  

 

  



229 

 

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 Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi 

Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16774/21.03.2017 întocmit de către Poliţia Locală Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 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 București; 

 - 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; 

 - Hotărârea Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data 

de 27.03.2017; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordinul ministrului administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 116/2016 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

3/2011 privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine 

publică; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. l) 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. Pe data prezentei se aprobă Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2017, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de ordine 

publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 47 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 45  pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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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 Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la  

bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2017, pentru activități  

nonprofit din domeniile: cultură, tineret, sport, religie, educație civică, învățământ,  

sănătate publică, social, protecția mediului, în condițiile Legii nr. 350/2005 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2017, 

pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, tineret, sport, religie, educație civică, învățământ, 

sănătate publică, social, protecția mediului, în condițiile Legii nr. 350/2005;      

 Analizând: 

 -  Raportul de Specialitate nr. 24329/21.04.2017 al Direcției Calitate, Comunicare și Relații 

Internaționale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

        - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Referatul nr. 21395/06.04.2017 al Direcției Calitate, Comunicare și Relații Internaționale, 

aprobat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 14/23.02.2017 pentru modificarea și completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, 

alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii 350/2005; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/23.02.2017, privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al Sectorului 2 în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform 

Legii nr. 350/2005; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 708/06.04.2017 privind constituirea comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Legii nr. 350/2005 și aprobarea componenței 

acestora; 

http://www.ps2.ro/
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       -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/03.04.2017 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2017; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2017, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, 

tineret, sport, religie, educație civică, învățământ, sănătate publică, social, protecția mediului, în 

condițiile Legii nr. 350/2005, potrivit anexei ce conține 3 pagini și care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

         

         Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul Direcției Calitate, 

Comunicare și Relații Internaționale vor asigura aducerea 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. 48 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

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

al Sectorului 2   

  

 

 

 

 

 

‘ Prezenta Hotărâre conține un număr de 6  pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular  

care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București 

începând cu anul școlar 2017 - 2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de 

învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București 

începând cu anul școlar 2017 - 2018;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 297/19.01.2017 întocmită de Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 3793/26.01.2017 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul nr. 05/30.03.2017 emis de Comisia de atribuire de denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa - propunerea fundamentată nr. 523/18.01.2017, precum  şi  cererea de atribuire 

denumire nr. 521/18.01.2017, înregistrate la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 cu nr. 503/18.01.2017 şi  nr. 504/18.01.2017, depuse de către Şcoala Primară 

Zeppelin Schule; 

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

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

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere prevederile  cuprinse în: 

 -  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/
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Tineretului şi Sportului nr. 3283/.2012; 

 - Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de 

atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă denumirea unității de învățământ preuniversitar particular “Şcoala Gimnazială 

Zeppelin Schule”, cu sediul în București, Str. Icoanei nr.17A, Sector 2, conform anexei ce conține 1 

pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învățământ preuniversitar  particular vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 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. 49 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

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

al Sectorului 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 

16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor 

funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018; 

 Analizând : 

- Nota de fundamentare nr. 25535/26.04.2017 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 26225/27.04.2017 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2017 privind aprobarea schimbării denumirii unei 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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- Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul scolar 2017 - 2018; 

- Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

- Avizul Favorabil nr. 01/20.01.2017 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Municipiului Bucureşti, având ca obiect schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar de 

stat Liceul Tehnologic “Electronică Industrială” în Liceul Tehnologic “Nikola Tesla”; 

- Avizul Conform nr. 101/DGMRU/13.01.23017 emis de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2017 - 2018; 

- Avizul Conform nr. 29173,1029/12.01.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 pentru anul 2017 - 2018; 

- Avizul Conform nr. 1416/31.01.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2017 - 2018; 

- Avizul Conform nr. 2670/22.02.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat modificarea denumirii Liceului Tehnologic “Electronică Industrială” în 

Liceului Tehnologic “Nikola Tesla” începând cu anul şcolar 2017 - 2018; 

 

 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, 

 

HOTĂRĂŞTE  

 

Art. I Se modifică şi se completează anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, conform anexei ce 

conţine 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 16/2017 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018 rămân aplicabile. 

 

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 



237 

 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâre. 

 

Art. IV 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. 50 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de  

probleme grave de sănătate familiei domnului Enciu Dragoş 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru 

prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate familiei domnului Enciu Dragoş; 

 Analizând : 

- Raportul de specialitate nr. 23980/20.04.2017 şi Nota de fundamentare nr. 

23981/20.04.2017 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 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 24958/25.04.2017 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- 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 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 prevederile cuprinse în: 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. 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; 

- H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și 

familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială. 

http://www.ps2.ro/
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În temeiul art. 45 alin. (2) 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, 

 

HOTĂRĂŞTE  

 

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de 

probleme grave de sănătate în cuantum de 4.000 lei familiei domnului Enciu Dragoș, CNP ________, 

cu domiciliul în București, _________ Sector 2, pentru acoperirea cheltuielilor privind transportul și 

cazarea însoțitorului persoanei care urmează să beneficieze de servicii medicale în afara țării. 

                     (2)  Persoana care urmează să beneficieze de servicii medicale în afara țării este copilul 

Enciu Natalia, fiica lui Enciu Dragoș și Enciu Vali Monica, C.N.P._________, născută la data de 

_____, Sector 1 București. 

 

Art. 2 Domnul Enciu Dragoș, în termen de 60 de zile de la revenirea în țară, va depune 

dovezi cu privire la modul de cheltuire a sumelor acordate cu titlu de ajutor de urgenţă. 

 

Art. 3 Finanţarea se face din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinaţie. 

 

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura  aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 51 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

 
 
 
 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 19.05.2017 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 Metodologiei de acordare a tichetelor sociale  

pentru produse alimentare  

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acordare a 

tichetelor sociale pentru produse alimentare; 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 24218/21.04.2017 şi Nota de fundamentare nr. 

24220/21.04.2017 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. 25899/27.04.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ 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 Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 

  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 Metodologia de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare 

conform anexei ce conţine un număr de 14 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 La data prezentei, se suspendă acordarea ajutorul de urgență pentru nevoi curente 

prevăzut la Titlul II din anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de 

identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de 

marginalizare socială și a condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență. 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura selecția 

unității emitente de tichetele sociale pentru produse alimentare în condițiile legii. 

 

 Art. 4 Finanțarea tichetelor sociale pentru produse alimentare se face din bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2, din sume alocate cu această destinație. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Muncipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 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. 52 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

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

al Sectorului 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 17 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din 

 cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului  

Bucureşti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici 

aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012;  

 Analizând: 

 -  Raportul de Specialitate nr. 24898/25.04.2017 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și 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 27.04.2017 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuințe, 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. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

  

Art. 1. (1) Indicatorii tehnico – economici pentru un obiectiv de investiţii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  aprobaţi iniţial 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 4 

pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 rămân aplicabile. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 3.   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. 53 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

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

al Sectorului 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6  pagini, inclusive anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti   

http://www.pmb.ro/


244 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru  

aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din  

fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru  

activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 14/2017 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru 

activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

14/2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28071/04.05.2017 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 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. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi actiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2017 pentru aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/23.02.2017 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Sector 2 în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Legii nr. 

350/2005; 
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 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 708/06.04.2017 privind constituirea comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Legii nr. 350/2005 şi aprobarea componenţei 

acestora. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I Se modifică şi se completează anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului 

local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 

350/2005, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 14/2017, conform anexei ce conţine 43 

pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 

rămân aplicabile. 

 

ART. III Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 14/2017 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. IV 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. 54 

Bucureşti, 19.05.2017  

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 46 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi  

componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi  

completările ulterioare 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr.46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 

2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 28388/05.05.2017 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 Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 28408/05.05.2017 întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 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 Bucureşti; 

 Adresa Poliţiei Sector 2 nr. 41879/24.04.2017; 

 Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 873/03.05.2017 privind delegarea unor atribuţii 

specifice funcţiei publice de conducere de Director General la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 2 domnului Manole Emanuel Florin; 

 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 

comisiei pentru protecţia copilului; 

-  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2; 

-  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/11.05.2009 pentru modificarea art. 3 al Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Sector 2;  

-   Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 45/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Pe data prezentei, componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, 

stabilită prin H.C.L.Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform 

anexei ce conţine o pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II (1) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind 

înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi 

completările ulterioare, rămân aplicabile. 

                     (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 45/2017 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. III  Pe durata exercitării atribuțiilor Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 de către Manole Emanuel Florin, acesta va exercita și calitatea 

de Vicepreședinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2. 

 

 Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura  ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. V 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. 55 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 2 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 109/2015 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru  

obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de  Îngrijire și Asistență nr.2 ,  

cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul 

de investiții „Instalare lift exterior  la Centrul de  Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai 

Eminescu nr .87, sector 2”;       

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26333/28.04.2017 precum și Nota de fundamentare nr. 

24205/21.04.2017 ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2, serviciu 

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

 - Raportul de Specialitate nr. 28820/08.05.2017 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și 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 04.05.2017 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 conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;  
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 -  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; 

 - Ordonanța 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.109/14.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici si a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Instalare lift exterior la Centrul de 

Îngrijire și Asistență nr. 2 , cu sediul  în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2”; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 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 

administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I.   Se modifică şi se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

109/14.12.2015, care va avea următorul cuprins:  

”Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și  devizul general pentru obiectivul de 

investiții  „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență 

nr.2”, cu sediul  în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2, potrivit anexei ce cuprinde  un număr 

de 81  pagini și  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2015 se înlocuiește cu anexa 

la prezenta hotărâre. 

            (3) Valoarea totală a investiției este de  1.655,29 mii  lei, exclusiv TVA și va fi finanțată 

integral din Bugetul Local al Sectorului 2.” 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior  la Centrul 

de  Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2” rămân aplicabile. 

 

 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcției 

Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului  Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art. IV.  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

                       (2) Anexa se comunică instituțiilor 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. 56 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 84 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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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 Studiului de fezabilitate pentru obiectivul   

„Montare colectori solari la clădirea Halei Terminal – Piaţa Obor” 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul  „Montare colectori solari la clădirea Halei Terminal – Piaţa Obor”;   

Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 28802/08.05.2017 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. 28903/08.05.2017 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și 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 04.05.2017 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017; 

 - Certificatul de urbanism nr. 1338/28 ”Z” din 13.10.2016 emis de Primăria Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 -  Legea  nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 -  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. 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. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Montare colectori solari la clădirea 

Halei Terminal – Piaţa Obor” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 116 pagini şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valoarea totală a investiţiei este de 193.235,24 lei, (exclusiv TVA), respectiv 

42.941,16 euro din care C+M = 45.967,37 lei (exclusiv TVA), echivalentul a 10.214,97 euro, la cursul 

valutar de 1 euro = 4,5 lei. 

 

 Art. 2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Montare colectori solari la clădirea Halei 

Terminal – Piaţa Obor” cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuţie unor 

agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

        (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor 

legale efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.        

        (3) Se deleagă Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 competenţa 

organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art. 3   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

   (2) Anexa la prezenta hotărâre 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. 57 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

  

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 119  pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2  
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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 Studiului de fezabilitate pentru obiectivul   

„Branșament apă canal la clădirea Halei Terminal – Piața Obor” 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul  „Branșament apă canal la clădirea Halei Terminal – Piața Obor”;  

 Analizând: 

 -  Raportul de Specialitate nr. 28801/08.05.2017 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. 28648/05.05.2017 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și 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 04.05.2017 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017; 

 - Certificatul de urbanism nr. 199/6 ”Z” din 24.10.2016 emis de Primăria Sectorului 2; 

 - Avizul de principiu al Apa Nova București înregistrat sub numărul 91613832 din data de 

29.08.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legea  nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 -  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. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2; 
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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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Branșament apă canal la clădirea 

Halei Terminal – Piaţa Obor” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 110 pagini şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valoarea totală a investiţiei este de 184.119,70 lei, (exclusiv TVA), respectiv 

40.915.49 euro din care C+M = 164.712.9 lei (exclusiv TVA), echivalentul a 36.602,88 euro, la cursul 

valutar de 1 euro = 4,5 lei. 

 

 Art. 2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Branșament apă canal la clădirea Halei 

Terminal – Piaţa Obor” cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuţie unor 

agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

        (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor 

legale efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.        

        (3) Se deleagă Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 competenţa 

organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

        (2)  Anexa la prezenta hotărâre 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. 58 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 113  pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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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 Studiului de fezabilitate pentru obiectivul   

„Reparații interioare la clădirea Halei Terminal – Piața Obor” 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul „Reparații interioare la clădirea Halei Terminal – Piața Obor”;  

 Analizând: 

 -  Raportul de Specialitate nr. 28803/08.05.2017 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. 28906/08.05.2017 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget – Finanțe și 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 04.05.2017 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legea  nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 -  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. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2; 
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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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reparații interioare la clădirea 

Halei Terminal – Piaţa Obor” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 141 pagini şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) Valoarea totală a investiţiei este de 776.763,62 lei, (exclusiv TVA), respectiv 

172.614,14 euro din care C+M = 702.350,43 lei (exclusiv TVA), echivalentul a 156.077,87 euro, la 

cursul valutar de 1 euro = 4,5 lei. 

 

 Art. 2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Reparații interioare la clădirea Halei 

Terminal – Piaţa Obor” cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuţie unor 

agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

          (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor 

legale efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.        

          (3) Se deleagă Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 competenţa 

organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

       (2)  Anexa la prezenta hotărâre 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. 59 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 144  pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2  
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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 încetarea aplicabilității H.C.L.Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind transmiterea  

terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos.Pantelimon nr. 301, Sector 2,  

 din administrarea  Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2  

în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității H.C.L.Sector 2 nr. 

52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în 

Șos.Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea  Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 26507/28.04.2017 şi Nota de fundamentare nr. 

26509/28.04.2017 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. 26392/28.04.2017 prezentat de Administraţia Domeniului 

Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Raportul de specialitate nr. 27417/03.05.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 Raportul de specialitate nr. 27764/10.05.2017 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

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

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

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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 Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare 

și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul 

situat în Șos.Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 120/2011; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2012 privind transmiterea terenului, proprietate 

publică a statului român, situat în şos.Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public 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 (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind 

transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos.Pantelimon nr. 301, Sector 

2, din administrarea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în 

administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 își încetează aplicabilitatea. 

         (2) Terenul menționat la alin. 1, identificat conform anexei nr.1, precum şi dotările 

existente, prevăzute în anexa nr. 2, se transmit în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 2, în vederea desfășurării activităților cu caracter social. 

          (3) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 (1) Procesul verbal de predare-primire se va încheia între Administrația Domeniului 

Public Sector 2, în calitate de predător şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 2. în calitate de primitor, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

            (2) Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor face demersurile 

necesare în vederea actualizării inventarului existent la nivelul fiecărei instituții. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre a fi 

însuşită. 
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 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2 şi Directorul General al Administrației Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.     

                   (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 60 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea 

 imobilului (lacului) situat în Parcul Naţional din administrarea Administraţiei Lacuri,  

Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin  

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, 19.05.2017; 

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

Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului (lacului) situat în Parcul Naţional din 

administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 31425/12.05.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 27792/11.05.2017 întocmit de Direcţia Urbanism Cadastru şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Nota de fundamentare nr. 26947/02.05.2017 întocmită de Directorul General al 

Adminstraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

-  Amendamentul executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1536/19.05.2017; 

-  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 vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

- H.C.G.M.B nr. 160/2001 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale ale 

Sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

 

http://www.ps2.ro/
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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, 

 

HOTĂRĂŞTE  

 

 Art. 1 (1) Se  solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea  imobilului 

(lacului) situat în Parcul Naţional aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti din administrarea 

Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin 

Administraţia Domeniului Public Sector 2. 

             (2) Imobilul menţionat la art. 1 alin. (1) se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2 ce conţin 

2 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 61 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general şi a situațiilor  

financiare anuale la 31.12.2016 ale Sectorului 2  

al Municipiului București 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al 

bugetului general şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale Sectorului 2 al Municipiului 

București;  

 Analizând: 

 - Raportul nr. 28885/08.05.2017, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, privind aprobarea contului anual de 

execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2016; 

 - 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 București nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor 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 cu 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 anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti la 31.12.2016, conform anexelor nr. 1; 2; 2.1 – 2.92; 3; 3.1; 3.2; 4;4.1 – 4.3; 5; 5.1 – 5.29 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

31.12.2016, conform anexelor nr. 6 – 39 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

  (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. 62 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Cărăușilor nr. 21-23,  

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, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Cărăușilor nr. 21-23, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 18627/28.03.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 18628/28.03.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Cărăușilor nr. 21-23, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 104 CA 8/13 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 

http://www.ps2.ro/
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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) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T  E 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Cărăușilor nr. 21-23, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – S+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. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 63 

Bucureşti 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Bd. Dimitrie Pompei nr. 2A,  

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, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Bd. Dimitrie Pompei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 18626/28.03.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 18624/28.03.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Bd. Dimitrie Pompei nr. 2A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 6 CA 1/6 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 

http://www.ps2.ro/
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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) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T  E 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Bd. Dimitrie Pompei nr. 2A, Sector 2 – Imobil 

cu destinație mixtă cu spații comerciale, spații conferințe și hotel – 3S+P+13E+Eth, 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 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. 64 

Bucureşti 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/


268 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Cărăușilor nr. 22,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Cărăușilor nr. 22, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 22941/13.04.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 22940/13.04.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Strada Cărăușilor nr. 22, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 88 CA 7/12 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

  

H O T Ă R Ă Ş T  E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Strada Cărăușilor nr. 22, Sector 2 – Locuință 

– S+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. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 65 

Bucureşti 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Pîncota nr. 66,  

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, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Pîncota nr. 66, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 22942/13.04.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 22945/13.04.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Pîncota nr. 66, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 5 CA 1/5 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 
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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) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T  E 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Strada Pîncota nr. 66, Sector 2 – Locuință– 

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. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 66 

Bucureşti 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Toamnei nr. 134,  

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, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Toamnei nr.134, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 22952/13.04.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 22950/13.04.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Toamnei nr. 134, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 15 CA 1/17 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 
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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) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T  E 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Toamnei nr. 134, Sector 2, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – P+4E+5Er, 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 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. 67 

Bucureşti 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Hortensiei nr. 61C, lot 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, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Hortensiei nr.61C, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 22957/13.04.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 22955/13.04.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Hortensiei nr. 61C, lot 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 92 CA 7/19 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

 H O T Ă R Ă Ş T  E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Hortensiei nr. 61C, lot 1, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – 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. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 68 

Bucureşti 19.05.2017 

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Petricani nr. 1W,  

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, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Petricani nr.1W, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 22949/13.04.2017 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti;  

- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

- Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 22948/13.04.2017 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Strada Petricani nr. 1W, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

- Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 20 CA 2/4 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 

http://www.ps2.ro/
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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) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T  E 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Strada Petricani nr. 1W, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – S+P+2E+3Er ( asimilat mansardei fără a depăşi 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. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 69 

Bucureşti 19.05.2017  

 

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

al Sectorului 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 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 încheierii unui contract de comodat pentru spaţiul  

situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de  

105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare 

 Civilă 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, 19.05.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui contract 

de comodat pentru spaţiul situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, 

în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2; 

Analizând: 

- Nota de fundamentare nr. 31042/11.05.2017 înaintată de Direcţia Publică de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 32036/15.05.2017 întocmit de Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 31935/15.05.2017 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 32261/16.05.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Referatul de necesitate nr. 29390/08.05.2017 înaintat de Direcţia Publică de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Procesul verbal nr. 30727/11.05.2017 încheiat la şedinţa de negociere din data de 

11.05.2017; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti precum şi Avizul 

Comisiei Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Amendamentul executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1536/19.05.2017; 

- 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 vedere reglementările cuprinse în: 
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- Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi 

al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) 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, 

 

HOTĂRĂŞTE  

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul situat în incinta Mall 

Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, Sector 2, în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea 

activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexei ce cuprinde 

12 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MIHĂILĂ DUMITRU CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 70 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

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

Local al Sectorului 2   

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 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 
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H O T Ă R Â R E 

pentru mandatarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

 Sector 2 să întreprindă demersuri în vederea reglementării situaţiei terenului situat în  

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 21 Sector 2 Ansamblul de locuinţe pentru medici 

 rezidenţi construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 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, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru mandatarea Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să întreprindă demersuri în vederea reglementării 

situaţiei terenului situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 21 Sector 2 Ansamblul de locuinţe 

pentru medici rezidenţi construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 33803/19.05.2017 prezentat de  Direcţia Generală de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 33723/19.05.2017 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu 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; 

 Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului nr. 1536/19.05.2017; 

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

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

Sectorului 2 București. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

   Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 178/2002 privind transmiterea 

unui teren în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru 

construcţia unei locuinţe, astfel cum a fost modificată prin H.C.G.M.B nr. 209/2002; 

  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.144/15.12.2006 privind transmiterea din 

administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea 
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Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului "Ansamblul de locuinţe pentru tineri - medici rezidenţi 

destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina". 

 

  În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă efectuarea procedurilor necesare pentru realizarea unui schimb de 

terenuri proprietatea Municipiului Bucureşti, respectiv S.C. Ashtrom Residents S.R.L., ambele situate 

în Bucureşti, şos. Stefan cel Mare nr. 21 sector 2, în vederea înlăturării suprapunerilor cadastrale 

constatate.  

           (2) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a efectuării 

schimbului de terenuri proprietatea Municipiului Bucureşti, respectiv S.C. Ashtrom Residents S.R.L. 

pentru împlinirea scopului declarat la alin.(1) al prezentului articol. 

 

Art. 2 Se împuterniceşte Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 să efectueze toate ridicările topo şi documentaţiile cadastrale necesare identificării loturilor 

de teren ce pot face obiectul schimbului şi să întreprindă toate demersurile în vederea înaintării către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a documentaţiei aferente efectuării schimbului de terenuri. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâre. 

 

Art. 4 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. 71 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

 

 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 19.05.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică 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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.  

30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru 

asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a  

Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum 

a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016, precum şi pentru promovarea 

 proiectului Parc de Agrement Tei – Plumbuita prin  accesul  gratuit pentru copii  la  

 toate echipamentele de distracții în perioada 1 iunie - 6 iunie 2017 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.05.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a 

nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a 

Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016, precum şi pentru promovarea proiectului Parc de 

Agrement Tei – Plumbuita prin  accesul  gratuit pentru copii  la  toate echipamentele de distracții în 

perioada 1 iunie - 6 iunie 2017; 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 32434/16.05.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 33882/19.05.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 32640/16.04.2017 întocmit de Direcția Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 32839/17.05.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 nr. 33983/19.05.2017 înregistrat la Cabinet 

Secretar sub nr. 1538/19.05.2017; 
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 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 Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

3/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Hotărârea 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; 

 Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de 

agrement Tei-Plumbuita”, cod SMIS 18397. 

 

  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. I (1) Se aprobă promovarea proiectului Parc de Agrement Tei – Plumbuita  prin accesul 

gratuit pentru copii la toate echipamentele de distracții în perioada 1 iunie – 6 iunie 2017. 

          (2) Se modifică şi se completează Nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 

nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate 

pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – 

Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

118/2016, prin introducerea punctului 3, şi va avea următorul conţinut: 

„NOTĂ: 1. Copiii sub 5 ani au acces gratuit, doar însoţiţi de un adult, la Roata mare, Roata 

mică; 

      2. Copiii de la centrele sociale Sector 2, însoţiţi au acces gratuit la toate 

echipamentele; 

            3. Grupurile organizate de peste 20 de persoane (grădiniţe, şcoli, turişti etc.) 

beneficiază de reducere 50%.” 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind 

aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea 

funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor 

și a orarului de funcționare, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2016 rămân 

aplicabile. 
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 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV 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. 72 

Bucureşti, 19.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017 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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 46 din 03.05.2017 privind alegerea doamnei Nina Săndulescu, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local 

Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni……………………………………………………………………………………………… 

 

288 

Hotărârea nr. 47 din 03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

vederea înfiinţării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca obiect de activitate 

servicii de salubrizare………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

289 

Hotărârea nr. 48 din 03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

vederea înfiinţării, de către Consiliul Local Sector 5 Bucureşti, a unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca obiect de 

activitate lucrări de infrastructură…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

290 

Hotărârea nr. 49 din 03.05.2017 Privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Grădiniţei nr. 35 către 

Asociaţia de Părinţi Grădiniţa nr. 35…………………………………………………………………………………………………… 

 

291 

Hotărârea nr. 50 din 03.05.2017 Privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 144 

către Asociaţia Lumea Copiilor Veseli………………………………………………………………………………………………… 

 

292 

Hotărârea nr. 51 din 03.05.2017 Privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta 

Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa…………………………………………………………………………………. 

 

293 

Hotărârea nr. 52 din 03.05.2017 Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Organizaţia Salvaţi Copiii şi 

Şcoala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, în vederea implementării unor activităţi de prevenire a abandonului şcolar…………… 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind alegerea doamnei Nina Săndulescu, preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni 

 

 În conformitate cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată şi art. 9 alin.1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale; 

 Având în vedere propunerea domnului consilier Melnic Constantin-Ion precum şi rezultatul 

votului consemnat în Procesul - Verbal al şedinţei ordinare din data de 03.05.2017 ; 

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

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Începând cu data prezentei, se alege doamna Nina Săndulescu preşedinte de şedinţă 

al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică Serviciul Evidenţă 

Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

 

Nr. 46/03.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în vederea înfiinţării, de către 

Consiliul Local Sector 5 a unei societăţi comerciale 

pe acţiuni având ca obiect de activitate servicii de salubrizare 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19357/27.04.2017, întocmit de Direcţia Generală 

de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Sectorului 5 şi Direcţia Generală de Administraţie 

Publică Locală; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar şi Comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia 

Consumatorului, Relaţia cu Patronatul şi Sindicatele; 

 Potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/12006 şi a Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea înfiinţării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca 

obiect servicii de salubrizare . 

 

 Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti , prin aparatul de 

specialitate, să întreprindă toate demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale 

menţionate la art. 1. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

 CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 47/03.05.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în vederea înfiinţării, de către 

Consiliul Local Sector 5 Bucureşti, a unei societăţi comerciale 

pe acţiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19356/27.04.2017 întocmit de Direcţia Generală 

de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Sectorului 5 şi Direcţia Generală de Administraţie 

Publică Locală; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Urbanism , Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar şi Comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia 

Consumatorului, Relaţia cu Patronatul şi Sindicatele; 

 Potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea înfiinţării, de către Consiliul Local Sector 5 Bucureşti, a unei societăţi comerciale pe acţiuni 

având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură. 

 

 Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, prin aparatul de 

specialitate, să întreprindă toate demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale 

menţionate la art. 1. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NINA SĂNDULESCU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

 CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 48/03.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta 

Grădiniţei nr. 35 către Asociaţia de Părinţi Grădiniţa nr. 35 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile privind darea în 

folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Grădiniţei nr. 35 către Asociaţia de Părinţi 

Grădiniţa nr. 35 

-  Adresa nr. 174/09.03.2017 emisă de Grădiniţa nr. 35 şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub 

nr. 10823/09.03.2017 . 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, 

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151 / 2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii 1/2011 , cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil; 

 În temeiul art. 45 alin. 3, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu de 12 mp, având în prezent destinaţia 

birou, situat în incinta Grădiniţei nr. 35, Asociaţiei de Părinţi Grădiniţa nr. 35, pe o perioadă de 1 an, 

cu posibilitatea prelungirii , cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniţei nr. 35, să semneze contractuI de comodat cu Asociaţia 

menţionată la art. 1. 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, prin Direcţia Invăţământ, Cultură, Culte, 

Sport şi Relaţii cu Minorităţile, precum şi Directorul Grădiniţei nr. 35 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 49/03.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  

Privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta 

Şcolii Gimnaziale nr. 144 către Asociaţia Lumea Copiilor Veseli 

 

 Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Invăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile privind darea în 

folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Scolii Gimnaziale nr. 144 către Asociaţia Lumea 

Copiilor Veseli; 

- adresa nr. 11/13.02.2017 emisă de Şcoala Gimnazială nr. 144 şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 8736/28.02.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, 

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului , Fond Funciar; 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151 / 2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1- 6, ale Legii 1/2011 , cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil; 

 În temeiul art. 45 alin. 3, art. 124 din Legea nr. 215/200 1 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu de 15 mp, având în prezent destinaţia 

cabinet de limbi străine, situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 144, Asociaţiei Lumea Copiilor Veseli, 

pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii , cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 144, să semneze contractuI de comodat cul 

Asociaţia menţionată la art. 1. 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, prin Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, 

Sport şi Relaţii cu Minorităţile, precum şi Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 144 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 50/03.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat 

în incinta Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, Cultură, 

Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, înregistrat sub nr. 19360/27.04.2017 . 

- solicitarea dnei Jinga Luisa Maria, Preşedinte al Asociaţiei de Părinţi Garofiţa, înregistrată la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 10850/09.03.2017 ; 

- HCLS 5 nr. 107/12.12.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta 

Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa, 

- HCLS 5 nr. 07/25.03.2016 Privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui 

spaţiu situat în incinta Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa. 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, 

Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Şi Patrimoniului, Fond Funciar. 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G .M.B. nr. 151 /2001  privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil. 

 În temeiul art. 45 alin. 3 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosinţă a spaţiului de 10 mp, având destinaţia 

cabinet, situat în incinta Grădiniţei nr. 185 către Asociaţia de Părinţi Garofiţa, cu un an. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniţei nr. 185 să semneze actul adiţional la contractul de 

comodat încheiat între instituţia de invăţământ şi Asociaţia menţionată la art. 1. 

ART. 3. Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, prin Direcţia Invăţământ, Cultură, Culte, Sport şi 

Relaţii cu Minorităţile precum şi Directorul Grădiniţei nr. 185 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 51/03.05.2017 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Organizaţia Salvaţi Copiii şi 

Şcoala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, în vederea implementării unor activităţi de prevenire 

a abandonului şcolar 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Invăţământ, Cultură, 

Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, înregistrat sub nr. 19363/27.04.2017; 

- adresa nr. 87/24.02.2017, emisă de conducerea Organizaţia Salvaţi Copiii România şi  

înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr . 16199/06.04.2017. 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport. 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001  privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 şi ale Legii nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 45 alin. 3 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Organizaţia Salvaţi Copiii şi Şcoala 

Gimnazială Ion I.C. Brătianu, în vederea implementării unor activităţi de prevenire a abandonului 

şcolar, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri . 

Art. 2 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, prin Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi 

Relaţii cu Minorităţile şi conducerea Şcolii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR,  

CRISTINA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 52/03.05.2017 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-Iea al anului şcolar 2016-2017 

 

 Având în vedere Raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală, Direcţia 

Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de 

Investiţii, înregistrat sub nr. 19365/27.04.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Buget, Finanţe, 

Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte Activităţi Economice. 

 În temeiul prevederilor art. 82 şi ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, precum şi al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările şi completările uIterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j şi  ale alin. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările uIterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă, pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017, numărul şi cuantumul 

burselor ce vor fi acordate elevilor din învăţămantul  preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul 

al II-lea al anului şcolar 2016-2017, conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante ale prezentei hotărâri.   

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al 

Sectorului 5, pe anul 2017, Cap. Invăţământ - Burse. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, Direcţia Generală Economică şi de 

Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 53/03.05.2017 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 şi 

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea proiectului Istorie, tradiţie şi 

cultură într-un mediu sănătos şi sustenabil, în perioada 2 - 9 iulie 2017 

 

 Având în vedere : 

- raportul comun al Directiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Invăţământ, 

Cultură, Culte , Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii, 

înregistrat sub nr. 19364/27.04.2017; 

- adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 162253/20.12.2016, emisă de conducerea 

Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 , alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j şi k din Legea nr. 215/2001 

privind Aministraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 şi Liceul Teoretic 

Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea proiectului Istorie, tradiţie şi cultură într-un mediu sănătos şi 

sustenabil, în perioada 2 - 9 iulie 2017, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Învăţământ, a organizării proiectului 

educaţional menţionat la art. 1, de către Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în valoare de 57,400.00 

lei. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative, 

Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală - Direcţia Invăţământ, Cultură , Culte , Sport şi 

Relaţii cu Minorităţile, Direcţia Generală Economică şi de Investiţii şi directorul Liceului Teoretic 

Dimitrie Bolintineanu  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

  

Nr. 54/03.05.2017 

 

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

Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

Privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Parohia Sf. 

Elefterie Vechi), în anul 2017 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi lnvestiţii şi Direcţia Generală 

de Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. 19.359/27.04.2017 ; 

-   raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte Activităţi Economice, 

precum şi raportul comisiei Cultură , Culte, Minorităţi Naţionale 

-   adresa nr. 19.358/27.04.2017 emisă de Parohia Sfântul Elefterie Vechi, 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 , cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 500.000 lei, pentru Parohia Sf. 

Elefterie Vechi , în anul 2017. 

 

Art. 2 - Suma menţionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - 

Cap. Cultură, Culte , pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 

 

Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor H.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economică Generală 

Economică şi lnvestiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

  

Nr. 55/03.05.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea şi completarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 

"Supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor Sectorului 5 - SYS 5" 

 

 Având în vedere : 

 -Raportul comun de specialitate nr. 20055/03.05.2017, întocmit de Direcţia Generală de 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Generală Economică şi de Investiţii, precum şi Raportul 

Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 -Nota de fundamentare nr.14357/29.03.2017 a Direcţiei Generale de Poliţie Locală; 

 -Adresa SC AES Solution Systems SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

19979/03.05.2017; 

 Luând în considerare: 

 -prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 66/05.09.2016 privind demararea proiectului 

"Supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor Sectorului 5 - SYS "; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 148/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului "Supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor Sectorului 5 - SYS 5" 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea şi completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

"Supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor Sectorului 5 - SYS 5", conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabiliţi pe baza documentaţiei tehnico-economice 

actualizate. 

  

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Săndulescu Nina  

  

Nr. 56/03.05.2017 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea regulamentelor -cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociaIe 

aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 7349/11.05.2017 întocmit de către directorul 

general al DGASPC sector 5 prin care se propune aprobarea regulamente lor de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor sociale furnizate în comunitate aflate în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

22093/12.05.2017; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 In conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/20 15 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 1 si 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 . Se aprobă Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale, 

conform Anexelor 1, 2 şi 3, care fac parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Serviciul Evidenţă Acte Administrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SĂNDULESCU NINA 

 

Nr. 57/16.05.2017 

 

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

Sector 5.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Compartimentului Monitorizare Asistenţi Personali aflat în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

Cod serviciu social 8810 ID-IV 

 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 7348/11.05.2017 întocmit de către directorul 

general al DGASPC sector 5 prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Compartimentului Monitorizare Asistenţi Personali aflat în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociaIe, cu modificările şi completările 

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

republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile HCL nr. 14/28.02.2017 privind aprobarea modificării statului de 

funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi functionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 şi 81 alin. 21 lit. e) din Legea nr. 215/2001 , privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului Monitorizare 

Asistenţi Personali, cod serviciu social 8810 ID-IV, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Serviciul Evidenţă Acte Adminstrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SĂNDULESCU NINA 

 

Nr. 58/16.05.2017 

 

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

Sector 5.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorarii burselor de studiu şi burselor de merit din cadrul proiectului  

"Scoala - O Prioritate" pentru beneficiarii de măsură de protecţie specială aflaţi în structurile 

rezidenţiale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 privind aprobarea majorării 

burselor de studiu şi burselor de merit din cadrul proiectului "Şcoala - O Prioritate" pentru beneficiarii 

de măsură de protecţie specială aflaţi în structurile rezidenţiale din subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 Ţinând cont de raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 7347/11.05.2017; 

 Dată fiind Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 13/19.03.2014 prin care s-a aprobat Proiectul 

"Şcoala - O Prioritate" privind acordarea de burse de studiu şi de merit pentru beneficiarii de măsură 

de protecţie specială aflaţi în structurile rezidenţiale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi  Protecţia Copilului Sector 5; 

 În conformitate cu prev. art. 3, alin. (1) şi (2), art. 65, alin. (1), art. 68, alin.( 1), coroborat cu art. 

129, alin.(1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, precum şi cu dispoziţiiile art. 6, lit. "a", art. 

47, alin.(1) din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată 1 ; 

 In temeiul art. 45, alin.(1) şi al art. 81, alin.(2), lit "n" teza I din Legea 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea burselor de studiu, de la suma de 100 lei la suma de 300 lei şi a 

burselor de merit, de la suma de 500 lei la suma de 1000 lei, acordate în cadrul proiectului "Şcoala - 

O Prioritate" pentru beneficiarii de măsură de protecţie specială aflaţi în structurile rezidenţiale din 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 ; 

 

 Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul şcolar 2017-2018; 

 

 Art. 3 Serviciul Evidenţă Acte Administrative-Direcţia de 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 , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SĂNDULESCU NINA 

 

Nr. 59/16.05.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea activitaţilor de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat 

Comunitar Sector 5 organizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 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. 7346/11.05.2017 ; 

 În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3 , art. 4 şi art. 7 alin. (1) ale Legii nr. 78/2014 privind 

reglementarea activităţii de voluntariat, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul dispoziţiilor art 45 alin. (1) şi ale art 81 alin (2) lit. "n"  teza 1 din Legea 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 ART. 1. Se aprobă organizarea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 de către 

D.G.A.S.P.C. Sector 5 în calitate de organizaţie-gazdă. 

 

 ART. 2. Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de voluntariat în cadrul 

Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 

acesteia. 

 

 ART. 3. La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâre se abrogă H.C.L. sector 5 

nr. 12/01.04.2009 , privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi reprezentanţii comunităţii locale a sectorului 5 

(instituţii publice şi societatea civilă) în vederea organizării Centrului Unic de Voluntariat Comunitar al 

Sectorului 5. 

 

 ART. 4. Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederiIe prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SĂNDULESCU NINA 

 

Nr. 60/16.05.2017 

 

 

 

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

Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 în 

administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru înfiinţarea de servicii de asistenţă socială a 

spaţiilor în suprafaţă de 82,58 mp., 125,15 mp. si 462,63 mp, situate în bl. nr. 19 din 

Calea Ferentari nr. 72, sector 5 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 7425111.05.2017, întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 Ţinând cont de : 

-  H.C.G.M.B. nr. 219/13.09.2001, privind transmiterea unor spatii cu alta desti n atie decat acea 

de locuinţă, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 5, prin care s-a dat în administrare şi spaţiul din Calea Ferentari 

nr. 72, bl. 20, parter, în suprafaţă de 96,02.m.p. pentru organizarea arhivei Direcţiei de 

Impozite şi Taxe Locale; 

-  H.C.G.M.B. nr. 231/17.10.2002, privind transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă 

situat în Calea Ferentari nr. 72, bl.19, parter şi subsol, din administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5; 

-  H.C.G.M.B. nr. 289/29.09.2016, privind transmiterea din administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local 

Sector 5 pentru desfăşurarea activităţilor specific Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5, 

a spaţiului cu alta destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5; 

-  H.C.L. Sector 5 nr. 37/30.03.2017, privind solicitarea schimbării destinaţiei spaţiilor din Calea 

Ferentari , nr. 72, bl. 20 , parter , Sector 5, Bucureşti, Calea Ferentari nr. 72, bl. 19, parter şi 

subsol, sector 5, Bucureşti, în suprafaţă de 146,69 m.p. şi Calea Ferentari, nr. 72, bl. 19, parter 

şi subsol, sector 5, Bucureşti , în suprafaţă de 274,82 m.p. la parter şi 179,00 m.p. la subsol; 

-  H.C.G.M.B. nr. 155/27.04.2017, privind schimbarea folosinţei spaţiilor cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă în suprafaţă de 82,58 mp., 125,15 mp. şi 462,63 mp. situate în blocul nr. 19 

din Calea Ferentari nr. 72 , sector 5, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5; 

 In conformitate cu prevederile art. 867 şi art. 868 Cod. Civil; 

 In temeiul art. art.45 alin.(3) şi art. 81 alin. (2) lit. "f“ din Legea nr. 215/2001, administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 în 

administrarea D.G.A.S.P.C. sector 5 pentru înfiinţarea de servicii de asistenţă socială a spaţiilor în 

suprafaţă de 82,58 mp., 125,15 mp. şi 462,63 mp. situate în bl. 19 din Calea Ferentari nr. 72, sector 

5, Bucureşti. 
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 Art. 2. Predarea-primirea spaţiilor menţionate la art. 1 al prezentei hotărâri se va face pe baza 

de proces-verbal încheiat între Primăria Sectorului 5 şi D.G.A.S.P.C. Sector 5, în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector  

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Săndulescu Nina 

 

Nr. 61/16.05.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind achiziţionarea imobilului teren în suprafaţă de 1.395 mp, 

situat in Calea Rahovei nr. 313, sector 5, Bucureşti 

  

 Având în vedere: 

-Raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală şi al Direcţiei Generale 

Economică şi de Investiţii. 

-HCLS 5 nr. 153/30.12.2016, privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti privind achiziţionarea terenului în suprafaţă de 1.395 mp, 

pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în calea Rahovei nr. 313, sector 5. 

-HCGMB nr. 118/29.03.2017, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziţioneze 

pentru şi în numele municipiului Bucureşti, imobilul teren în suprafaţă de 1.395 mp, situat în Calea 

Rahovei nr. 313. 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3, şi art. 81, alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă achiziţionarea imobilului-teren în suprafaţă de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei 

nr. 313, sector 5, Bucureşti, identificat conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se mandatează DI. Victor Viorel Coman - administrator public, să semneze contractuI de 

vânzare-cumparare al bunului menţionat la art. 1 . 

Art. 3 - Achiziţia terenului va fi finanţată din bugetul local al sectorului 5, capitolul Învăţământ. 

Art. 4 - Primarul, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia Generală de Administraţie Publică 

Locală, Direcţia Generală Economică şi de Investiţii şi Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

 

 

Nr. 62/16.05.2017 

 

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

Sector  5.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale 

"Ţara Poveştilor", dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, în data de 31 mai 2017 

 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, 

Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de 

Investiţii - Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 

sub nr. 22089/12.05.2017; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Ţara 

Poveştilor, la finalul lunii mai. 

Art. 2 - Realizarea proiectului menţionat la art. 1, va fi susţinută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. 

Cultură. 

Art. 3 - Bugetul estimativ necesar susţinerii proiectului Ţara Poveştilor este de 347.530,00 lei 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia Învăţământ , Cultură, 

Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

  

Nr. 63/16.05.2017 

 

 

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

Local Sector 5.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea evenimentului cultural 

Festivalul Internaţional de Statui Vivante (FISV) 

 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locala - Direcţia Învăţământ, 

Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale, Economice şi de Investiţii - 

Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22087/ 

12.05.2017; 

- adresele Teatrului Masca înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 3395/30.01.2017 şi 

19268/27.04.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă realizarea evenimentului cultural Festlvalul International de Statui Vivante (FISV) , 

conform acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 şi Teatrul Masca prevăzut în Anexă, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susţinută din bugetul 

local al Sectorului 5, Capitolul Cultură. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Administratorul Public, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică Serviciul 

Evidenţă Acte Administrative, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală Direcţia Învăţământ, 

Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi Direcţia Generală Economică şi de Investiţii - Direcţia 

Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 64/16.05.2017 

 

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

Local Sector 5.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes local desfăşurate de Centrul 

Cultural şi de Tineret ,,Ştefan Iordache" al Sectorului 5 

 

Având în vedere: 

 

Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală din cadrul 

Primăriei Sectorului 5 şi al Centrului Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" al Sectorului 5; 

 

În conformitate cu: 

 

Dispoziţiile H.C.L. Sector 5 nr. 131/21.11.2016, privind înfiinţarea Centrului Cultural şi de Tineret 

,,Ştefan Iordache", instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 

Local Sector 5, cu atribuţii în dezvoltarea social – cultural - artistică şi sportivă a comunităţii locale 

Sector 5; 

 

Ţinând cont de prevederile : 

 

Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Ordinului nr. 130/2006 emis de Agenţia Naţională pentru Sport privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare; 

 

Cu respectarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile, alocate de la 

bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes local 

desfăşurate de Centrul Cultural şi de Tineret ,,Ştefan Iordache" al Sectorului 5 pe anul 2017, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin Direcţia Generală Economică şi de Investiţii şi prin Serviciul 

Evidenţă Acte Administrative, şi Centrul Cultural şi de Tineret ,,Ştefan Iordache" al Sectorului 5 vor 

duce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

 

Săndulescu Nina 

 

 

  

Nr. 65/16.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, 

în perioada 14-23 iulie 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale de Administraţie Publică Locală - Direcţia Învăţământ, 

Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii - 

Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

22426/16.05.2017; 

- adresa Federaţiei Române de Tenis, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

22159/15.05.2017; 

In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. j ) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, conform acordului de 

parteneriat dintre Primăria Sectorului 5 şi Federaţia Română de Tenis, prevăzut în Anexa, parte 

integrantă a prezentei hotărâri , 

Art. 2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susţinută din bugetul 

local al Sectorului 5, Capitolul Cultură. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Administratorul Public, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul 

Evidenţă Acte Administrative, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală - Direcţia 

Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile şi Direcţia Generală Economică şi de 

Investiţii - Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri . 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 66/16.05.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL SECTOR  5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

pe anul 2017 

 

 Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 şi Raportul de specialitate  

întocmit de Direcţia Economică ; 

 Având în vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2017; 

 Având în vedere  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale completată şi 

modificată prin OUG nr. 63/2010 ; 

 În temeiul art. 45, alin (2), lit. a) şi art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe 

anul 2017, conform anexelor  nr. 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART. 2 Prevederile art 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/ 10.04.2017 rămân 

neschimbate . 

 

 ART 3 Prevederile art 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/ 10.04.2017 rămân 

neschimbate . 

 

 ART 4 Prevederile art 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/ 10.04.2017 rămân 

neschimbate . 

 

 ART 5 Prevederile art 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/ 10.04.2017 rămân 

neschimbate . 

 

 ART 6 Prevederile art 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/ 10.04 .2017 rămân 

neschimbate . 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

Nr. 67/25.05.2017                                                  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA 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 Proiectului de funcţionare, Organigramei, Statului de funcţii, precum şi a bugetului 

Centrului de sănătate multifuncţional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică  aflată  

în subordinea 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 rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului de sănătate multifuncţional  

„Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

-  H.C.G.M.B. nr. 84/28.04.2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliulului Local Sector 6, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 să înfiinţeze Centrul de 

sănătate multifuncţional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. d), e) şi n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.(1) Se aprobă Proiectul de funcţionare al Centrului de sănătate multifuncţional „Sfântul 

Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 (2) Se aprobă structura organizatorică şi Statul de funcţii ale Centrului de sănătate 

multifuncţional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului de sănătate 

multifuncţional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 4, 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. 129 

Data: 25.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Traian Pană în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 130 

Data: 25.05.2017 
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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 încetarea mandatului de consilier local al domnului Berceanu  

Octavian Alexandru 

 

 Luând în considerare demisia domnului Berceanu Octavian Alexandru, înregistrată la Biroul 

Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T.: 327/10.05.2017;  

  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 domnului Berceanu Octavian Alexandru, prin demisie. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Berceanu Octavian Alexandru. 

 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. 131 

Data: 25.05.2017 
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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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a achiziţiona imobilul  

situat în Bucureşti, bd. Preciziei nr. 6, sector 6, aflat în proprietatea S.C. CEPROCIM S.A. şi de  

a-l transmite în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea amenajării  

de locuinţe colective 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti aprobarea achiziţionării 

imobilului situat în Bucureşti, bd. Preciziei nr. 6, sector 6, aflat în proprietatea S.C. CEPROCIM S.A..  

 (2) După achiziţionarea imobilului de către Municipiul Bucureşti, acesta va fi transmis în 

administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea amenajării de locuinţe colective. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect-Şef – Direcţia Tehnică – 

Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol şi Direcţia Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 132 

Data: 25.05.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de  

întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice dependente/semidependente şi 

 independente 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. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

- Prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale; 

- Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. 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; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul înregistrat cu nr. A/10219/10.04.2017 privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a 

cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice 

dependente/semidependente şi independente 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: 
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 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice 

dependente/semidependente în cuantum de 3446 lei, respectiv pentru persoanele vârstnice 

independente în cuantum de 3349 lei, în anul 2017, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 , care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei pentru persoanele 

independente, iar pentru persoanele semidependente şi dependente în cuantum de 1100 lei. 

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice 

datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare. 

  (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum 

de 1000 lei, respectiv 1100 lei, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite 

în cadrul căminelor, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 782 

lei. 

 Art. 3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice 

şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată 

constituie titlu executoriu. 

 Art. 4. Cuantumul de 782 lei prevăzut la art. 2 alin. (3) se indexează prin Hotărâre de Guvern în 

funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.  

 Art. 5. (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. 133 

Data: 25.05.2017 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea contractului cadru de asociere în participaţie ce va fi încheiat de  

către Administraţia Pieţelor Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 1949 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil 

cu modificările şi completările ulterioare, de dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii din pieţele agroalimentare din 

municipiul Bucureşti şi de precizările H.C.L. Sector 6 nr. 72/2003; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. o) şi r) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă contractul cadru de asociere în participaţie ce va fi încheiat de către 

Administraţia Pieţelor Sector 6, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1)  Contractele de asociere în participaţie vor fi atribuite  de către Administraţia Pieţelor 

Sector 6 numai prin licitaţie publică. 

 (2) Se împuterniceşte conducătorul Administraţiei Pieţelor Sector 6 să aprobe prin decizie 

internă conţinutul caietului de sarcini şi procedura de licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor 

de asociere în participaţie. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

121/28.08.2014, se abrogă. 

 Art. 4. (1) Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Administraţia Pieţelor Sector 

6. 

 (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. 134 

Data: 25.05.2017 

 

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

Sector 6.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, precum 

şi prevederile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor 

evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008;  

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea Comisiei sociale de analizare a 

cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, 

precum şi de Dispoziţiile Primarului Sectorului 6 nr. 2167/26.07.2016 şi nr. 2867/15.11.2016;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 se modifică  după cum 

urmează: 

 După “Art. 1.” se introduce un nou articol, articolul (1
1
), cu următorul cuprins: 

 “Art. 1
1
. Indemnizaţia va fi de 900 lei/lună pentru fiecare membru al Comisiei. Plata se va face 

numai în lunile în care Comisia se întruneşte în cel puţin o şedinţă. Plata se va face pentru fiecare 

membru  în baza documentelor ce atestă prezenţa,  absenţa de la şedinţe atrăgând diminuarea 

corespunzătoare a indemnizaţiei”.  

 Art. 2. Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 

rămân neschimbate. 

 Art. 3. Plata indemnizaţiei se va face de la data aprobării prezentei. 
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 Art. 4. Consilierul local, membru în Comisia Socială de analiză a cererilor de locuinţe şi 

repartizare a locuinţelor care absentează de trei ori consecutiv de la şedinţele comisiei, va fi înlocuit. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Comisia socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinţă şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 135 

Data: 25.05.2017 
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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. 80/30.03.2017 de aprobare a  

listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de 

 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante  

pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 14 şi 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 80/30.03.2017 de 

aprobare a listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe 

perioada exploatării în regim de închiriere, în sensul că se scoate din lista de repartiţii care a 

constituit Anexă la hotărâre, persoana aflată la poziţia 2, doamna Lupei Elena – Luminiţa. 

 (2) Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 80/30.03.2017 rămân 

neschimbate. 

 (3) Documentele subsecvente care contravin prezentei hotărâri devin nule.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la prezenta se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 

zile de la afişare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 136 

Data: 25.05.2017 
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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  soluţionarea unei cereri  de schimb de locuinţe din cele construite, în  

cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul  

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 15 alin. 

(18) – (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale pct. „4”, „5” şi „5
2
” din 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/2016, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 81/2017; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cererea doamnei Stănică Paula, titulară a contractului de închiriere nr. 

1642/13.02.2006, privind schimbul garsonierei situată în Bucureşti, cartier „Constantin Brâncuşi”, pe 

care o deţine în calitate de chiriaş, cu o garsonieră din cele devenite vacante pe parcursul exploatării, 

situată în acelaşi ansamblu de locuinţe. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 137 

Data: 25.05.2017 
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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 listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul  

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul  

“Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001, modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 

159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 138 

Data: 25.05.2017 

 

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

Local Sector 6.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 35”, Sector 6, 

pentru supraetajare parţială imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 

264,82 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 9 Mai nr. 35” Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12389/3/5 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 9 Mai nr. 35”, Sector 6, pentru 

supraetajare parţială imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 264,82 

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. 139 

Data: 25.05.2017 
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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 Miroslavei nr. 20”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de  

328 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 Miroslavei nr. 20”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38058/6/3 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 Miroslavei nr. 20”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 328 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. 140 

Data: 25.05.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 51”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de depozit şi birouri pe un teren în suprafaţă de 

4.606 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Osiei nr. 51”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

48666/1/6 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 51”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de depozit şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.606 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.  141 

Data:  25.05.2017 
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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 Pomilor nr. 32”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 349 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Pomilor nr. 32”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 8376/3/1 

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 Pomilor nr. 32”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 349 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. 142 

Data: 25.05.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 137”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă (din acte) 

 de 1.540 m.p. – suprafaţă măsurată de 1.516 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Valea Cricovului nr. 137”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

49408/1/1 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 137”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă (din acte) de 

1.540 m.p. – suprafaţă măsurată de 1.516 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. 143 

Data: 25.05.2017  
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