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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 321 din 20.03.2017 

 

privind aprobarea REGULAMENTULUI CONCURSULUI PUBLIC pentru realizarea unui 

 LOGO REPREZENTATIV AL MUNICIPIULUI București, destinat folosirii în toate formele  

de comunicare vizuală 

 

 Având în  vedere Referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - 

Direcția Cultură, Sport, Turism; 

 

 În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 65/28.02.2017; 

 

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

modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul CONCURSULUI PUBLIC pentru realizarea unui LOGO 

REPREZENTATIV AL MUNICIPIULUI București, destinat folosirii în toate formele de comunicare 

vizuală, denumit în continuare REGULAMENT, conform anexei* care face parte din prezenta 

dispoziție. 

  

 Art. 2  Se  împuternicește directorul Muzeului Municipiului  București să  facă demersurile 

necesare pentru acordarea Premiului CONCURSULUI conform REGULAMENTULUI aprobat. 

 

 Art. 3 Premiul CONCURSULUI va fi acordat din bugetul Muzeului Municipiului București. 

   

 Art. 4 Secretariatul CONCURSULUI este asigurat de Direcția Cultură, Sport, Turism. 

 

 Art. 5 Direcția Cultură, Sport, Turism, Muzeul Municipiului București, direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General și persoanele nominalizate Ia art. 2 vor aduce Ia 

îndeplinire prezenta dispoziție. 
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PRIMAR GENERAL, 

 

Gabriela FIREA 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

  

Georgiana ZAMFIR 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

Direcția Juridic 

 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

p.Şef Birou Daniela STĂNCULESCU 

 

 

 

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

General 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. : 398 din 31.03.2017 

 

 Având în vedere referatul Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități 

Publice nr. 4057/28.03.2017, privind Programul anual de măsuri și acțiuni pentru gospodărirea  și 

înfrumusețarea Municipiului București. 

  În conformitate cu Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.  

 Văzând prevederile Art. 5 din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă  și 

sănătate publică privind mediul de viață  al populației. 

 Ținând seama de art.68, alin.(1), art.63, alin.(1), lit.d) și a art. 85 din Legea nr. 21512001 a 

Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă “Programul anual de măsuri și acțiuni pentru gospodărirea și 

înfrumusețarea  Municipiului București”. Principalele obiective sunt cuprinse în Anexa 1*, anexă  

care face parte din prezenta dispoziție. 

 Art. 2 “Programul anual de măsuri și acțiuni pentru gospodărirea și înfrumusețarea  

Municipiului București” va cuprinde acțiuni edilitar gospodărești pentru înfrumusețarea municipiului 

București, asigurarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și se va desfășura în perioada martie - 

aprilie și septembrie - octombrie. 

 Art. 3 Programul menționat Ia art.1 va fi desfășurat de Primăriile Sectoarelor 1-6, operatorii de 

salubrizare, Administrațiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, Administrațiile Piețelor sectoarelor 1-

6, Poliția Locală a sectoarelor 1-6, Poliția Locală a Municipiului București, Administrația Cimitirelor și 

Crematorilor  Umane, Adminstrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, 

Centrul  de  Proiecte  și  Programe  Educaționale  și  Sportive  pentru  Copii  și  Tineret,  Administrația 

Națională Apele Române, R.A.D.E.T, R.A.T.B, S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A., S.C. Apa Nova 

București S.A., S.C. METROREX S.A., S.C. Luxten Lighting Company S.A., Administrația Spitalelor 

și Serviciilor  Medicale  București, Administrația  Grădina  Zoologică București, Direcția Generală  de 

Asistență  Socială. 

 Art. 4  În conformitate  cu cerințele menționate în Anexa 1, fiecare responsabil nominalizat va 

întocmi propriul program în care se vor preciza: activitatea desfășurată, perioada, echipamentele și 

forța de  muncă destinată realizării programului.  Acest  program  va  fi transmis  Primăriei   

Municipiului București - Direcției Utilități Publice până pe data de 15 martie. 

 Art. 5 Dispoziția Primarului General nr. 239/2016 își încetează aplicabilitatea. 
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 Art.6  Direcțiile  de  specialitate  din  cadrul  Primăriei   Municipiului  București și din  cadrul 

Primăriilor Sectoarelor  1-6, operatorii de salubrizare, Administrațiile Domeniului Public ale 

sectoarelor 1-6,  Administrațiile  Piețelor  sectoarelor  1-6,  Poliția  Locală  a  sectoarelor   1-6,  Poliția 

Locală a Municipiului București, Administrația Cimitirelor și Crematorilor Umane, Adminstrația Lacuri, 

Parcuri și  Agrement București,  Administrația  Străzilor, Centrul  de  Proiecte  și  Programe  

Educaționale  și Sportive pentru Copii și Tineret,  Administrația Națională  Apele  Române, R.A.D.E.T, 

R.A.T.B, S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A., S.C. Apa Nova București S.A., S.C. METROREX S.A., 

S.C. Luxten Lighting  Company  S.A., Administrația  Spitalelor și Serviciilor   Medicale  București,  

Administrația Grădina Zoologică București, Direcția Generală de Asistență Socială, vor duce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 

 

 

 

 

Avizat 

Direcția Juridic 

Director Executiv 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016- 

2030 Regiunea  Bucureşti-Ilfov 
 

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. 32/28.03.2017, raportul Comisiei de 
transporturi şi infrastructură urbană nr. 13/28.03.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 
84/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 43^1 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administraţia publică; 

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. b), lit. e), alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

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

 
Art.1 Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea Bucureşti-Ilfov, 

prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.        
Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să desemneze entitatea 

responsabilă pentru coordonarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 
Regiunea Bucureşti-Ilfov și să propună îmbunătăţiri, actualizări, completări şi revizuiri ale acestuia ori 
de câte ori se impune. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Ilfov.         
Art.4 Direcţiile 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 29.03.2017.  
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 90  
 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti" domnului Herman Berkovits 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 4/28.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 85/28.03.2017 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 Ș T E: 

 

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

Herman Berkovits pentru profesionalism, dedicare și corectitudine în actul medical. 

 

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

București din data de  29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 91  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti" domnului Badiu Cătălin Constantin 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 5/28.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 86/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Badiu Cătălin Constantin, pentru profesionalism, dedicare şi corectitudine în actul medical. 

 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 92  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117385/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Investiţii, prin care se propune aprobarea înfiinţării unei 

societăţi cu obiect principal de activitate, prestarea de servicii de coordonare/consultanţă pentru 

proiectele de infrastructură mare ale Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 33/28.03.2017  raportul  Comisiei 

transporturi şi infrastructura urbană nr. 14/28.03.2017  şi avizul  Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

87/28.03. 2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a infiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – servicii de coordonare/consultanţă 

pentru proiecte de infrastructură mare ale Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI SA şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 12, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. 

vor fi: 
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- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando. 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii 

de consultanţă– CAEN 711 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 7111 Activităţi de arhitectură 

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 Activităţi de testare şi analize tehnice. 

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 18, conform Contractului de comodat încheiat intre societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Dezvoltare Durabilă 

Bucureşti S.A în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 

10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A, în 

cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

-  Membru - Sandu Razvan Dumitru, cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. 

………..jud. ……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … 

nr. …….. eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru - Ionescu Nicolae cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……eliberată la data de ………de ………….., CNP 

………………. 
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- Membru - Sebeşan Ioan cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru - Ghiţă Andreea cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru - Popa Adrian cetătean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Cliseru Speranţa cetătean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru - Săvoiu Vasile cetătean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- Alexe Ionela- auditor financiar/expert contabil, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. 

J../…/…., CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Mariana Vaduva, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

-  Achim Ana cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la 

data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

Cenzor supleant: 

- Enache Cristina Gabriela cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

 

Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. – 

nelimitată. 

Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Dezvoltare 

Durabilă Bucureşti S.A.: 
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-    Ionescu Tudor Tim  

-    Ionescu Andrei 

-    Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

         Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando, cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art.13 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 29.03.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117214/15.03.2017, Raportul de Specialitate al 

Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Utilităţi Publice,  prin care se propune 

organizarea la nivelul Municipiului Bucureşti, a unei societăţi, având ca obiect principal de activitate 

producerea, furnizarea energiei electrice şi termice, servicii energetice şi de mentenanţă.  

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 34/28.03.2017, raportul Comisiei pentru 

utilităţi publice nr. 6/ 29.03.2017 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 88/ 28.03.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 67/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – producerea, furnizarea energiei 

electrice şi termice, servicii energetice şi  de mentenanţă; 

- 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la dispoziţie 

a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, 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.1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Energetica Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucuresti, 

Bd.Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando; 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Furnizarea de abur și aer condiţionat – 

CAEN 353 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 3530 Furnizarea de abur și aer condiţionat  

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

3511 Producţia de energie electrică 

3512 Transportul energiei electrice 

3513 Distribuţia energiei electrice 

3514 Comercializarea energiei electrice 

3521 Producţia gazelor 

3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 3, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Energetica Bucureşti 

S.A.  în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei 

fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A.  în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A., în 

cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

  Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

- Membru –  Vasile Ardenel Mihail cetăţean român, născut la data de …………..în 

Mun………….. …………..jud. ……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … 

identificat cu CI seria … nr. …….. eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Marinescu Mihai cetăţean român, născut la data de …………….. în…………………. 

……….,domiciliat în..……………, str. ………………………………………………, identificat cu 
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CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru  Necula Maria cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Bulinar Laurențiu cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 

- Membru – Chiriac Aurelian cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

…………………………. 

- Membru – Chiriţă Sorin cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Iordache Adrian cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………….. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art. 7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art. 8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

 

-  Alexe Ionela- auditor financiar/expert contabil, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. 

J../…/…., CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

-  Gabriela Nițu, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la 

data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Popa Maria Aida cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

 Cenzor supleant: 

 Andrei Lorinczi Bernhard  cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberata 

la data de ……………… de ………….., CNP 
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Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. – nelimitată. 

Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Energetica 

Bucureşti S.A.: 

-  Amzar Gheorghe 

-  Florescu Adrian Constantin 

-  Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art.13 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 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Consolidări S.A. 

 

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

privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 117202/15.03.2017, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Investiţii, prin care se propune aprobarea înfiinţării unei 

societăţi cu obiect principal de activitate, consolidarea clădirilor cu risc seismic; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 35/ 28.03.2017 şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină  nr. 89/ 28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 79/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

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

- 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), 

pct. 17, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Consolidări S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Consolidări S.A. vor fi: 

-Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucuresti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando; 

-S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

……………………., 

Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate -  Alte lucrări speciale de construcţii –       
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              CAEN 439 

      (2) Activitatea principală a societăţii este: 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

     (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

4321 Lucrări de instalaţii electrice 

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331 Lucrări de ipsoserie 

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 Alte lucrări de finisare 

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4120 Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

7732 Activităţi de închiriere şi leasing de mașini şi echipamente pentru construcţii 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2,  biroul nr. 4, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Consolidări S.A. în 

cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deține un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Consolidări S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul Municipiul 

Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Consolidări S.A., în cuantum de 120 lei 

reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administrație astfel: 

- Membru – Hadăr Anton cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 
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- Membru – Noica Nicolae cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………………, identificat cu 

CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru Lica Gabriel cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Alexandrescu Alexandru Adrian cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. …………………………………, identificat cu CI 

seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Mihalachioiu Cristian cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………………, identificat cu 

CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru – Voicu Lucian cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Mandru Monica cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 
 

- Alexe Ionela - auditor financiar/expert contabil, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. 

J../…/…., CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Mincă Iuliana, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data 

de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Irinescu Maria cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberata la 

data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
 

Cenzor supleant: 

Stanciu Mariana Beatrice cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberata 

la data de ……………… de ………….., CNP 

Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Consolidări S.A – nelimitată. 
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Art.10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Consolidări 

S.A.: 

- Neacşu Lazăr 

- Catana Claudiu 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte întegrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art. 13 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 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

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

 

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

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

Generale Infrastructură şi Servicii Publice-Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei, 

prin care se propune aprobarea înfiinţării unei societăţi, având ca obiect principal de activitate, 

administrarea eficientă a drumurilor; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 36/ 28.03.2017, raportul comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 15/28.03.2017 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 90/ 

28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

- 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 13, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală Străzi, 

Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti 

S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucuresti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando; 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Lucrări de construcţii a drumurilor şi a 

căilor ferate – CAEN 421 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi 

autostrăzilor 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

4212  Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane 

4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 

4221 Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 6, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

           Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje 

Bucureşti S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 

10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii  

Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, 

reprezentând aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti 

S.A., în cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

         Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

- Membru – Neacşu Traian cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 
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- Membru – Mărculescu Iuliana cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………, identificat cu CI 

seria …… nr. ……………eliberată la data de ………………de …………, CNP ………………… 

- Membru- Ştefănescu Mariana cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI 

seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru – Dan Borugă cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Petcu Mihai cetătean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Ioniţă Mirela cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Coaje Marius cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- S.C D&D Expert Accounting Bucureşti SRL, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. 

J../…/…., CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Joiţa Julieta, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data 

de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Ene Florina cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la 

data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

Cenzor supleant: 

Dragnea Cristinel cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de 

……………… de ………….., CNP 
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Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. 

– nelimitată. 

Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Străzi, Poduri şi 

Pasaje Bucureşti S.A.: 

- Sebeşan Mircea 

- Florea Anca Doina 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte întegrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art. 13 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 29.03.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înființării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Parking Bucureşti S.A.  

 

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

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

Generale Infrastructură şi Servicii Publice-Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei, 

prin care se propune aprobarea înfiinţării unei societăţi, având ca obiect principal de activitate, 

administrarea parcărilor publice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 37/28.03.2017, raportul Comisiei 

transporturi şi înfrastructură urbană nr, 16/28.03.2017 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

91/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

- 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 11, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înființarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Parking Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Parking Bucureşti S.A. vor fi: 

-Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando;  
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator  

Simona Butacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Activități anexe pentru transporturi – 

CAEN 522 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi 

terestre 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 7, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Parking Bucureşti S.A. 

în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Parking Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Parking Bucureşti S.A., în cuantum 

de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administrație astfel: 

- Membru – Comănici Ancuţa cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru - Florea Bogdan Emilian cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………, identificat cu CI 

seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru – Nesteriuc Felicia cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 
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- Membru – Atanasiu Florin Marius cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. …………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Onofrei Ioan Daniel cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………………, identificat cu 

CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru – Constantin Niculae cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ……………………………………, identificat cu 

CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru – Iuga Magdalena cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- S.C D&D Expert Accounting Bucureşti SRL, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. 

J../…/…., CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Nicolescu Florica, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberata la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

-  Bărbulescu Mariana cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberata la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

Cenzor supleant: 

Marineci Cristina cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de 

……………… de ………….., CNP 

 

Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Parking Bucureşti S.A – nelimitată. 

Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Parking 

Bucureşti S.A.: 
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- Radu Ion  

- Doicin Cristian 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art.13 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înființării 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, raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice-Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei, 

prin care se propune aprobarea înființării  unei societăţi, având ca obiect principal de activitate 

managementul sistemelor integrate de trafic, informare călători şi management al flotei transportului 

public. 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 38/28.03.2017, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructura urbană nr. 17/ 28.03.2017 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină  nr. 

92/ 28.03.2017 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 înființării unei societăţi 

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

trafic, informare călători şi management al flotei transportului public; 

- 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înființarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Managementul Traficului Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti 

S.A. vor fi: 
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- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando; 

- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Lucrări de instalații electrice si tehnico-

sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții – CAEN 432 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 4321 Lucrări de instalații electrice  

 (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

4222 Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

   Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 8, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Managementul Traficului 

Bucureşti S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 

10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deține un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % dîn capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele 

societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A. în cuantum de 

119.880 lei, reprezentând aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti 

S.A., în cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administrație astfel: 

- Membru – Toader Mădălin cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 
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- Membru – Dobre Alexandru cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP…………………… 

- Membru  Neagoe Ionuț cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Hirscu Cornelia cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 

- Membru – Lupu Daniel Florin cetătean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. …………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Jugureanu Ema cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 

- Membru – Petrescu Traian cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- S.C D&D Expert Accounting Bucureşti SRL, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. 

J../…/…., CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Tescan Alina, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberata la data de 

……………… de ………….., CNP ………………. 

-  Joiţa Julieta  cetățean roman, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberata la 

data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

Cenzor supleant: 
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Atanasiu Filip  cetățean roman, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberata la data de 

……………… de ………….., CNP. 

Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A. 

– nelimitată. 

Art.10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Managementul 

Traficului Bucureşti S.A.: 

- Voicu Valentina 

- Culea Orlando 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art.13 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 98  

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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 Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înființării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A. 

 

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

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

Generale Dezvoltare şi Investiții - Direcţia Investiții, prin care se propune aprobarea înființării unei 

societăţi având ca obiect de activitate, administrarea şi dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 39/28.03.2017, raportul Comisiei 

sănătate şi protecţie nr. 5/ 28.03.2017 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 93/ 28.03.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

infrastructurii unităţilor sanitare ale municipalităţii; 

- 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 3, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înființarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Medicala Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando; 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Activităţi imobiliare pe bază de comision 

sau contract – CAEN 683 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision 

sau contract 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 

8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se 

îngriji singure 

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 

8899 Alte activităţi de asistenţă social, fără cazare, n.c.a 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 1, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A.  

în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deține un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A.  în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul 

Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A., în cuantum 

de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administrație astfel: 

- Membru – Corbu Adrian cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Constantin Mihail cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………, identificat cu CI 

seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru- Roşu Mariana cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Popescu Veronica cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 

- Membru – Constantin Tiberiu Horcea cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI 

seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Niţu Răzvan cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Drăgoi Geta cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- S.C GSR Expertise SRL, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. J../…/…., 

CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Ene Florina, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data 

de ……………… de ………….., CNP ………………. 

-  Belu Ana Maria cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată 

la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

Cenzor supleant: 

Eremia Cristina  cetațean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de 

……………… de ………….., CNP 

Art.9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Medicala Bucureşti S.A – nelimitată. 

Art.10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Medicala 

Bucureşti S.A: 

- Circa Honorius Edward Adrian 
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- Ardeleanu Mircea 

- Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art.11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art.13 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înființării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A. 

 

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

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

Generale Dezvoltare şi Investiții - Direcţia Cultură, Sport, Turism, prin care se propune aprobarea 

înființării societăţii cu obiect principal de activitate, punerea în valoare şi exploatarea obiectivelor 

turistice din Capitală, precum şi promovarea Municipiului Bucureşti ca destinație turistică; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr.40/ 28.03.2017, raportul Comisiei pentru 

comerţ, turism şi protecţia consumatorului nr. 8/28.03.2017  şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină  

nr. 94/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

obiectivelor turistice din Capitală, precum şi promovarea Municipiului Bucureşti ca destinație turistică; 

- 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 19, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înființarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Turistica Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucuresti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando; 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Butacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate -  Alte servicii de rezervare şi asistenţă 

turistică – CAEN 799 

(2) Activitatea principală a societăţii este: 7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

7911  Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 Activităţi ale tur-operatorilor 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 15, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A. 

în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deține un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul 

Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A., în cuantum 

de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administrație astfel: 

- Membru – Șuteu Daniela cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Necula Florin cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ……………………………………, identificat cu 

CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru - Strinu Ruxandra cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 
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- Membru – Ilinescu George Constantin cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. …………………………………, identificat cu CI 

seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru – Miron Ștefan cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Ovidiu Santa cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Perşunaru Mariana cetățean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. …………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- S.C. GSR Expertise SRL, cu sediul în …………….., înregistrata sub nr. J../…/…., 

CUI…………….., reprezentata prin ………………………– expert contabil autorizat 

-  Bărbulescu Mariana, cetățean roman, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberata la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

-  Teşcan Alina cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la 

data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 
 

Cenzor supleant: 

Elena Nicolae cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de 

……………… de ………….., CNP 

 

Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A. – nelimitată. 

Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Turistica 

Bucureşti S.A.: 

-   Dragne Ileana Daniela 

-   Ionescu Tudor Tim 
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-   Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art. 13 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înființării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A. 

 

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

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

Generale Dezvoltare Urbană-Direcţia de Mediu, prin care se propune aprobarea înființării unei 

societăţi cu obiect principal de activitate, prestarea activităţii de administrare a parcurilor şi grădinilor 

publice, a lacurilor şi ştrandurilor de pe raza Municipiului Bucureşti. 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 41/28.03.2017, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecţia mediului nr. 14/ 24.03.2017  şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

95/28.04.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

publice, a lacurilor şi ştrandurilor de pe raza Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Ținând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 10, art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înființarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A. vor 

fi: 
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-Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucuresti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando ; 

-S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Budacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate -  Activităţi de întreţinere peisagistică – 

CAEN 813 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 

           (3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

0119  Cultivarea altor plante nepermanente 

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

   Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 16, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Parcuri şi Grădini 

Bucureşti S.A. în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 

10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deține un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% din capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând 

aportul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A., în 

cuantum de 120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administrație astfel: 

- Membru – Boca Roxana cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Nicola Cosmin Liviu cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………, identificat cu CI 
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seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru - Păun Victor cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Gavrilă Mădălina cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., 

CNP ………………. 

- Membru – Dicu Laura cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Tănase Bogdan cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Daniela Mincu cetățean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

- S.C GSR Expertise SRL, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. J../…/…., 

CUI…………….., reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Belu Ana Maria, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la 

data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Nicolescu Florica cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

Cenzor supleant: 

Mircea Andrei cetăţean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat în 

……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberat la data de 

……………… de ………….., CNP 

Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A – 

nelimitată. 
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Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Parcuri şi 

Grădini Bucureşti S.A.: 

-   Raiciu Daniela 

-   Catană Claudiu 

-   Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

 

Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art. 13 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr. 101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A. 

 

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

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

Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu, prin care se propune aprobarea înfiinţării unei 

societăţi cu obiect principal de activitate, administrarea reţelei de agrement a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 42/28.03.2017, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecţia mediului nr. 15/ 24.03.2017 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

96/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

agrement a Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 Ţinând cont de obiectul Contractului de Comodat încheiat între societatea APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A.  şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General, având ca obiect punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu necesar stabilirii sediului social. 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 19, art. 37 şi art. 45 alîn. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni cu denumirea “Compania Municipală 

Agrement Bucureşti S.A.” 

Art.2 Membrii fondatori ai societăţii Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A. vor fi: 

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat prin consilier Culea Marian Orlando ; 
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- S.C. Service Ciclop S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată prin administrator 

Simona Budacu. 

    Art.3 (1) Se aprobă domeniul principal de activitate -  Alte activităţi recreative şi distractive  – 

CAEN 932 

  (2) Activitatea principală a societăţii este: 9321  Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

(3) Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare: 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

Art.4 Se aprobă sediul social al societăţii la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, etaj 2, biroul nr. 17, conform Contractului de comodat încheiat între societatea APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A. şi Municipiul Bucureşti prin Primarul General. 

            Art.5 (1) Se aprobă capitalul social al societăţii Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A. 

în cuantum de 120.000 lei, respectiv 12.000 acţiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare. 

         (2) Structura acţionariatului va fi:  

- Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un număr de 

11.988 acţiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % dîn capitalul social; 

- S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acţiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 

reprezentând 0,1% dîn capitalul social. 

(3) Se aprobă vărsarea capitalului social în contul de capital social deschis pe numele societăţii 

Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A. în cuantum de 119.880 lei, reprezentând aportul 

Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(4) Se aprobă vărsarea capitalului social de către S.C. Service Ciclop S.A. în contul de capital 

social deschis pe numele societăţii Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A., în cuantum de 

120 lei reprezentând aportul S.C. Service Ciclop S.A.  

Art.6 (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie astfel: 

- Membru – Talmaciu Bogdan cetăţean român, născut la data de …………..în Mun. ………..jud. 

……….., domiciliat în………, str. ………. nr. …., sector … identificat cu CI seria … nr. …….. 

eliberată la data de ………. de ………, CNP ………….. 

- Membru – Calotă Emilian Constantîn cetăţean român, născut la data de …………….. în 

………………….,domiciliat în..……………, str. ………………………………………………, 

identificat cu CI seria …… nr. ………eliberată la data de ……… de …………, CNP 

………………. 
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- Membru Barbu Marian cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Cucu Oana Roxana cetăţean …….., născut la data de …………….. în 

…………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………, identificat cu CI 

seria ….. .…..nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP 

………………. 

- Membru – Chicos Gabriela cetăţean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Dumitru Diana cetătean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

- Membru – Grigore Oana cetătean …….., născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat cu CI seria 

…… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani şi puterile le exercită împreună. 

Art.7 Se aprobă delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) şi f) din Legea 31/1990 

către Consiliul de Administraţie, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 dîn Legea 

31/1990. 

Art.8 Se aprobă componenţa primei comisii de cenzori ai societăţii, formată din: 

-  Irimescu Mariana, cu sediul în …………….., înregistrată sub nr. J../…/…., CUI…………….., 

reprezentată prin ………………………– expert contabil autorizat 

- Constantin Mihaela, cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., 

domiciliat în ……………, str. …………………. identificat cu CI seria …… nr. ……………. 

eliberata la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

-  Istrate Daniela cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată 

la data de ……………… de ………….., CNP ………………. 

 

Cenzor supleant: 

Cristina Marineci  cetățean român, născut la data de …………….. în …………………., domiciliat 

în ……………, str. ……………………… identificat cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de 

……………… de ………….., CNP 

Art. 9 Se aprobă durata societăţii Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A. – nelimitată. 

Art. 10 Se aprobă reprezentanţii Municipiului Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Ciclop S.A. în Adunarea Generală a societăţii Compania Municipală Agrement 

Bucureşti S.A.:  
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-   Popa Simona 

-   Gherghiceanu Florentina 

-   Reprezentant S.C. Ciclop S.A………….. 

Art. 11 Se aprobă actul constitutiv al societăţii conform anexei* care face parte întegrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 12 Se mandatează Culea Marian Orlando cetăţean român, născut la data de …………….. 

în …………………., domiciliat în ……………, str. ………………………………………………, identificat 

cu CI seria …… nr. ……………. eliberată la data de ……………… de ………….., CNP ………………., 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să procedeze la efectuarea tuturor 

procedurilor legale cu privire la semnarea şi înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerţului.  

Art. 13 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

 

Bucureşti, 29.03. 2017 

Nr. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

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

bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor în domeniul 

public al municipiului Bucureşti 
 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană – 

Direcţia de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 18/27.03.2017, raportul Comisiei de ecologie şi 

protecţia mediului nr. 16/24.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 99/28.03.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

Potrivit prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor în domeniul public al municipiului 

Bucureşti a unor bunuri ce se identifică în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretariatului General al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.103 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 07/06.03.2017, respectiv cota de ½ din dreptul de proprietate  

asupra apartamentului nr. 3 situat în Bucureşti, Str. Fluviului nr. 20, parter, 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. 19/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 100/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 07/06.03.2017; 

În conformitate cu prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare şi 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 align. (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. 07/06.03.2017, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte întegrantă 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 

sub beneficiu de înventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.104  

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 104/2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală  

nr. 07/06.03.2017 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, Str. Fluviului nr. 

20, parter, ap.3, sector 1. 

Cota de din apartamentul compus din cameră, bucătărie, 

vestibul, magazie, WC, în suprafață utilă  de 26,80 mp , 

precum și cota indiviză de 42,06% din părțile de folosință 

comună ale imobilului și cota de 29,15 mp din terenul 

situat sub construcție. 
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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. 23/06.03.2017, respectiv cota de 3/8 din dreptul de proprietate  

asupra apartamentului nr. 8 situat în Bucureşti, Str. Ghirlandei nr. 9, bl. 43, sc. 1, et. 1, sector 6 şi 

transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 20/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 101/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 23/06.03.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 1.138 din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 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. 23/06.03.2017, 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 

sub beneficiu de înventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.105  

 

 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 105/2017 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală  

nr. 23/06.03.2017 

 

Nr. 

crt. 

 

Amplasament imobil 

 

Elemente identificare 

1 București,   Str.   Ghirlandei 

nr. 9, bl. 43, sc. 1, et. 1. ap. 

8, sector 6 

Cota de 3/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului 

nr. 8 compus din trei camere și dependințe în suprafață utilă 

de 61,27 mp. împreună cu cota indiviză aferentă de 0,74%  

din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc,  

precum și cota indiviză din terenul aferent, respectiv  

suprafața indiviză de 11,56 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 declararea ca bun aparținând domeniului public al municipiului Bucureşti situat în Bd. 

Uverturii nr. 70-72, sector 6 

  

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

     Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 21/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 102/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

               În conformitate cu: 

-   adresa nr. 8187/28.12.2016 emisă de către Ministerul Culturii; 

-   Hotărârea C.G.M.B. nr. 10/1997; 

- Hotărârea Guvernului nr. 274/1999 privind trecerea unor instituţii publice de cultură în subordinea 

Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și judeţelor; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

     Art.1 (1) Se declară ca bun aparținând domeniului public al municipiului Bucureşti imobilul 

Teatrul Masca situat în Bd. Uverturii nr. 70-72, sector 6, format din trei corpuri de clădire şi teren, în 

suprafaţă de 2731 mp. 

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

          Art.2  Imobilul va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

186/2008. 

          Art.3  Începând cu data prezentei Hotărârea C.G.M.B. nr. 10/1997 se abrogă. 

          Art.4 Înscrierea în cartea funciară a imobilului precizat la art. 1 va fi efectuată prin grija 

Teatrului Masca, iar documentaţia cadastrală va fi întocmită în numele municipiului Bucureşti. 

          Art.5 Cheltuielile pentru înscrierea în cartea funciară vor fi suportate de către Teatrul Masca, iar 

schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti şi Teatrul Masca 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 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Administraţiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a spaţiului cu altă destinaţie situat în Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, 

sector 4 

  

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Administrației Fondului Imobiliar; 

    Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 22/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 103/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

   În conformitate cu:   

- Adresa nr. 1816/14.02.2017 emisă de către Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

- Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în 

administrarea Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a spaţiului cu altă destinație 

situat în Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, sector 4, în scopul relocării sediului acesteia. 

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

prezenta hotărâre. 

Art.3  Imobilul menţionat la art. 1 se exclude din lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

109/2003, privind aprobarea listei spaţiilor supuse vânzării, în condiţiile Legii nr. 550/2002. 

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

Bucureşti şi va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

186/2008. 

 Art.5 Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va întocmi documentaţia 

cadastrală în numele municipiului Bucureşti. 

Art.6   Cheltuielile pentru amenajarea spaţiului şi pentru înscrierea în cartea funciară vor fi 

suportate de către Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, iar schimbarea destinației 

atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 
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 Art.7   Predarea – primirea acestuia se face pe bază de proces – verbal încheiat între 

Administrația Fondului Imobiliar şi Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, în termen 

de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 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 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea imobilului cu destinație medicală situat la adresa Şoseaua  

Pantelimon nr. 292, sector 2, Bucureşti, aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti în 

 administrarea Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

  

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

raportul de specialitate  al Direcţiei Generale Achiziţii – Direcţia Contracte; 

   Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 23/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 104/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Se aprobă transmiterea imobilului cu destinație medicală situat la adresa Şoseaua 

Pantelimon nr. 292, sector 2, Bucureşti, format din corpurile A, B şi C (etajul 2), în suprafaţă totală de 

2.682,10 mp, aflat în proprietatea municipiului Bucureşti, în administrarea Administrației Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.108  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a  

unei hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” din  

domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național al  

Patrimoniului, în domeniul public al Municipiului București și administrarea  

Consiliului General al Municipiului București 

 

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

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

Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 24/27.03.2017, raportul Comisiei de cultură și culte nr. 

6/28.03.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 105/28.03.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 442/19.01.2017; 

În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor dîn 

domeniul public al statului – Anexa 6;  

- Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 6/2016 privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere 

a unei hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” din domeniul public 

al statului și administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniul Național în domeniul public al 

Municipiului București;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Vară „Nicolae Bălcescu”, înscris în Cartea Funciară Specială nr. 103441 nedefinitivă, având număr 

cadastral 27268, din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național al 

Patrimoniului, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al 

Municipiului București.        

Art.2 Datele de identificare ale imobilului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, iar schimbarea denumirii instituțiilor publice care îl 

administrează, prevăzute la art.1, se aplică în mod corespunzător. 
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Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București.         

Art.4 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 6/2016 privind înaintarea către Guvernul României a 

cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară ”Nicolae Bălcescu” din 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniul Național în domeniul 

public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București își 

încetează aplicabilitatea;  

Art.5 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului  

București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Operațiuni și al Direcției Generale de Poliție Locală și 

Control a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr.106/28.03.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se constituie Comisia locală de ordine publică a Municipiului București, organism cu rol 

consultativ, cu următoarea componență: 

Membrii:  

- Primarul General al Municipiului București 

- Șeful/Reprezentantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. 

- Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală a Municipiului București. 

- Secretarul General al Primăriei Municipiului București. 

- Consilier C.G.M.B. Voicu Ion Valentin 

- Consilier C.G.M.B. Circa Honorius Edward Adrian 

- Consilier C.G.M.B. Mărgărit Sorin  

Art.2 (1) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică a Municipiului București este asigurat 

de către persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului General al 

Municipiului București. 

(2) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică a Municipiului București se constituie prin 

dispoziție a Primarului General al Municipiului București. 

Art.3 Comisia locală de ordine publică a Municipiului București funcționează conform 

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine Publică a Municipiului 

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



66 

 

Art.4 (1) Primarul General al Municipiului București, membrii și secretariatul Comisiei locale de 

ordine publică a Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor, prin grija 

Secretarului General al Primăriei Municipiului București. 

  

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

Bucureşti din data de 29.03.2017.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/29.10.2010 pentru aprobarea  

programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului  

Bucureşti şi a Judeţului Ilfov, a modelului licenţei de traseu şi a contractului de transport public  

între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşele/comunele din Judeţul Ilfov 

 

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 de transporturi şi înfrastructură urbană nr. 20/28.03.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 107/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În baza prevederilor: 

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

completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

Cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Articolul 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/29.10.2010 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:   

„Art.1 Se aprobă Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate, pe raza 

Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov cu vehicule aflate în utilizarea RATB, traseele, numărul de 

autovehicule, numărul maxim de curse şi numărul de staţii de îmbarcare/debarcare prevăzut în anexa 

1.1* pentru liniile preorăşeneşti şi în anexa 1.2* pentru liniile urbane prelungite, care fac parte 

întegrantă din prezenta hotărâre.” 
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Art. II Articolul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/29.10.2010 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 3 Se aprobă modelele de contract de transport public între Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti şi oraşele/comunele din Judeţul Ilfov, prevăzute în anexa 2.1 – Contract transport public 

pentru liniile preorăşeneşti şi anexa 2.2 - Contract transport public pentru liniile urbane prelungite, 

care fac parte întegrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. III (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.267/29.10.2010 şi ale Hotărârii C.G.M.B. 

nr.144/31.05.2013 rămân neschimbate. 

(2) Contractele de transport încheiate în baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2010, modificată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr.144/2013 îşi păstrează valabilitatea cu condiţia ca în termen de maximum 60 

de zile de la data aprobării prezentei hotărâri să se îndeplinească prevederile art. 6 alin. (1) din 

contract, după caz. 

(3) La expirarea perioadei menţionată la alin. (2), Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/2010 nu îşi mai 

produce efecte şi se va anula.  

Art. IV 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.111  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului General al  

Municipiului București 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 44/28.03.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 108/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

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

cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

215/2001 privind administrația 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 şi se completează Anexa nr. 6a la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea poziţie: 

„Director (S), gradul II, clasa de salarizare 78, Anexa I/Cap.II/A/1a din Legea nr. 284/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare - 1 post,” 

Art. II Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

368/2016,  prin desființarea poziţiei nr. 3: 

„Director executiv adjunct(S), gradul II, clasa de salarizare 78, Anexa I/Cap.I/A/b din Legea nr. 

284/2010, cu modificările şi completările ulterioare - 1 post,” 

Art. III Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 137/2016, se 

modifică și se completează cu următoarea poziţie: 

„Director adjunct(S), gradul II, clasa de salarizare 76, Anexa I/Cap.II/A/1a din Legea nr. 

284/2010, cu modificările şi completările ulterioare -1 post,” 

Art. IV Anexele nr. 6a şi nr. 6b, precum şi art. 2 alin (4) din Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 27/2016, se modifică şi se completează în consecință conform Art. I. 

Art. V. Anexele nr. 1, 2 și 3, precum şi art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 368/2016, se modifică în consecință conform Art. II.  
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Art. VI. Anexa nr. 8b, precum şi art. 2 alin (6) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 305/2013, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 137/2016, se modifică şi se completează în consecință conform Art. III.  

Art. VII  Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi înstituțiile publice 

de interes local vizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.112  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor  

juridice constituite în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și  

fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de  

priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu – Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 25/27.03.2017, raportul Comisiei pentru relații cu 

organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 4/2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 109/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă criteriile şi punctajele privind evaluarea care stă la baza întocmirii listelor de 

priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinație pentru sediu, respectiv procedura de evaluare 

a persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările și completările ulterioare şi a  Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2.         

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

Art.3 Persoanele juridice, cărora le este atribuit un spaţiu cu altă destinație în conformitate cu 

prezenta hotărâre, pierd dreptul de a mai fi înscrise pe lista de priorităţi, în următoarele cazuri: 

(a) Beneficiarul a refuzat spaţiul cu altă destinație atribuit; 

(b) Beneficiarul nu se prezintă la Administrația Fondului Imobiliar pentru încheierea contractului 

de închiriere, în termen de 10 zile de la data comunicării şi luarea la cunoștință, respectiv pentru 

perfectarea formelor legale; 

(c) Beneficiarul a fost evacuat dintr-un spaţiu cu altă destinație pentru nerespectarea clauzelor 

contractuale, pentru neplata cheltuielilor aferente chiriei sau a cotelor de întreținere.        

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

Bucureşti, Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii cu altă destinație decât aceea de 
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locuință, alţii decât beneficiarii Legii nr. 341/2004 prin Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinație și 

instituțiile de interes local ale Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

aprobarea protocolului de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația  

Green Revolution în scopul finanțării și realizării în comun a proiectului I`VELO 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Durabilă – Direcția de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 17/24.03.2017, raportul Comisiei 

pentru relații internaționale, cooperare și asociare cu alte autorități publice nr. 3/28.03.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 110/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q), 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască asupra aprobării 

protocolului de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Green Revolution în 

scopul finanțării și realizării în comun a proiectului I`VELO.         

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

București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

 Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.114  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru 

modernizarea Pieţei Sudului precum şi pentru înscrierea în cartea funciară a acesteia 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 27/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 82/27.02.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 239/24.09.2001 şi Hotărârea nr. 19/31.01.2017 

adoptată de către Consiliul Local Sector 4; 

În conformitete cu prevederile art. 41, alin (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 4 să efectueze demersurile necesare 

pentru modernizarea Pieţei Sudului situată în str. Sergent Niţu Vasile nr. 1A, sector 4 precum şi 

pentru înscrierea în cartea funciară a acesteia. 

          Art.2 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de către 

Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti. 

          Art.3 Consiliul Local Sector 4 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor 

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

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

          Art.4 Bunul menţionat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B.  nr. 186/2008.  

         Art.5 Cheltuielile pentru modernizarea şi înscrierea în cartea funciară a Pieţei Sudului vor fi 

suportate de către Consiliul Local al Sectorului 4.  

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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     Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.115  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru 

înscrierea în cartea funciară a imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar şi 

special de stat de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 28/27.03.2017, raportul Comisiei învăţământ, tineret, 

sport şi educaţie civică nr. 6/28.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

111/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 21/2017 adoptată de către Consiliul Local Sector 4; 

Ţinând cont de adresa nr. 985/16.03.2017 a Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 1, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 41, alin. (5); 

 - Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 (1) Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să efectueze demersurile necesare 

pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ 

preuniversitar şi special de stat de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4. 

            (2) Imobilele se identifică conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de către 

Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti. 

Art.3 Consiliul Local Sector 4 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor 

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

emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile precizate la art. 1 

Art.4 Bunurile  menţionate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008.  

Art.5 Cheltuielile pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor vor fi suportate de către 

Consiliul Local al Sectorului 4.  
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Art.6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru 

modernizarea imobilului situat în Bd. George Coşbuc nr. 6-16, sector 4,  precum şi pentru înscrierea în 

cartea funciară a acestuia 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 29/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 112/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 20/31.01.2017 adoptată de către Consiliul Local Sector 4; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 1, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 41, alin. (5);  

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 4 să efectueze demersurile necesare 

modernizării imobilului situat în Bd. George Coşbuc nr. 6-16, sector 4, precum şi înscrierii în cartea 

funciară a acestuia.  

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

prezenta hotărâre. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti. 

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

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

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

Art.5 Bunul  menţionat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B.  nr. 186/2008.  

Art.6 Cheltuielile pentru modernizarea şi înscrierea în cartea funciară a bunului vor fi suportate 

de către Consiliul Local al Sectorului 4.  
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Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.03.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

Bucureşti, imobilul teren în suprafaţă de 1395 mp situat  în Calea Rahovei nr. 313, sector 5 

 

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

de specialitate cu nr. 3053/09.03.2017  al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 30/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 113/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 153/2016 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 administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

municipiul Bucureşti, imobilul - teren în suprafaţă de 1395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, sector 

5, în vederea realizării unui complex multifuncţional pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, 

identificat conform  anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă trecerea în domeniul public a terenului prevăzut la art. 1 şi alipirea acestuia la 

imobilul Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu. 

Art.3 Imobilul rezultat în urma alipirii va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 5 cu 

păstrarea destinației de unitate de învăţământ. 

Art.4 Bunul  menţionat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B.  nr. 186/2008, iar schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei 

hotărâri.  

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

Consiliul Local al Sectorului 5, în numele municipiului Bucureşti. 

Art.6 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 în legătură cu bunul menţionat la art. 1. 

           Art.7 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Primăriei Sector 5 în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti a părţii din imobilul situat în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31, 

 sector 5, ce reprezintă sediul Primăriei Sector 5 şi al Consiliului Local al Sectorului 5 şi abrogarea 

Deciziei nr. 801/1991 emisă de către Primăria Municipiului Bucureşti şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

11/1999 

  

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiții – 

Direcţia Investiții; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 31/27.03.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 114/28.03.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Nota nr. 664/10.02.2017 a Direcţiei Investiții; 

În conformitate cu art. 1, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

          Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Primăriei Sector 5 în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti a părţii din imobilul situat în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-

31, sector 5, ce reprezintă sediul Primăriei Sector 5 şi al Consiliului Local al Sectorului 5, pe durata 

derulării obiectivului de investiții "Consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare faţadă imobil Bd. 

Regina Elisabeta nr. 29 – 31, sector 5, Bucureşti". 

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

          Art.3 Începând cu data prezentei se abrogă Decizia nr. 801/1991 emisă de către Primăria 

Municipiului Bucureşti şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 11/1999. 

          Art.4 Predarea – primirea  imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces – verbal 

încheiat între Primăria Sector 5 şi Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiții – Direcţia Investiții, în 

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

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

Bucureşti şi Primăria Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.03.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 29.03.2017 

Nr.119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea desfăşurării activităţii Prietenul meu de altă etnie”, 

cu ocazia zilei internaţionale a romilor 

 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; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă social şi protecţia 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia 

pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 aprobă desfăşurarea de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, a activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor 

pentru data de 07.04.2017, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităţii se suportă din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 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.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:       21 

 Data:    28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRAARREE  

privind acordarea unei sume în valoare netă de 1000 lei şi a unei diplome aniversare 

persoanelor domiciliate pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

care au împlinit vârsta de 100 de ani 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cadrul şedinţei ordinare din data de 28.02.2017, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), 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 acordarea unei sume în valoare netă de 1000 lei şi a unei diplome aniversare 

persoanelor domiciliate pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au împlinit vârsta de 100 

de ani. 

 Art.2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază o singură dată persoanele centenare care 

au avut domiciliul pe raza sectorului 1 în ultimii trei ani anterior depunerii cererii 

 Art. 3. (1) în vederea aplicării prevederilor art. 1, beneficiarii vor depune, personal sau prin 

împuternicit legal, la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 cerere, însoţită de copia simplă a actului de identitate şi copia simplă a certificatului de naştere. 

 (2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va colabora cu , 

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă în vederea obţinerii informaţiilor de stare 
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civilă, actualizate, precum şi a informării beneficiarilor. 

 Art.4. Plata sumelor stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre se efectuează din bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către beneficiar sau împuternicitul 

acestuia. 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă, Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte 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.(l), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:         22 

        Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul 

Atelierului Brutărie din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecția Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al 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. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 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.l. Se aprobă costurile de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierului Brutărie 

din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Sumele obţinute din activitatea de comercializare potrivit art. 1 se fac venit la bugetul 

local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

 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. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

  Nr.:        23 

 Data:     28.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu 

Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2017- februarie 2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile art.42, alin.(4), art.96, alin.(2), art.112, alin.(3), literele f), p), 

q), art.140, alin.(l), lit.a) din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile 

sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României 86/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.86/26.04.2005 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială Sector 1, cu asociaţii şi fundaţii, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.34/1998 şi art.2 din Hotărârea Guvernului României nr.l 153/2001; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 350/18.11.2004 

privind aprobarea implementării Proiectului “O Altă Şansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr.l22/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului “O Altă Şansă”, 

implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în 

parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006- februarie 2007, ale 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanţării de 

către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a Proiectului “O Altă Şansă”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 

2007 - februarie 2008, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 84/27.03.2008 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 

perioada martie 2008- februarie 2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

40.03.02.2009 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 
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Alb Galbenă, pentru perioada martie 2009- februarie 2010; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/25.03.2010 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 

perioada martie 2010- februarie 2011, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.20/28.02.2011 

privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul 

Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, 

pentru perioada martie 2011-februarie 2012, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.52/28.03.2012 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2012-februarie 2013, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.37/28.02.2013 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2013-februarie 2014, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.28/27.02.2014 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2014-februarie 2015, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.40/26.02.2015 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2015-februarie 2016 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 31/26.02.2016 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2016- februarie 2017, 

 

 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, 

 

 Luând în considerare cererea Fundaţiei Crucea Alb Galbenă, înregistrată la Complexul 

Multifuncţional Caraiman sub nr. 384/07.02.2017, 

 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. n) şi q), coroborate cu art. 115, alin.(l), 

lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul 

Multifuncţional Caraiman, a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb 
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Galbenă, pentru perioada martie 2017- februarie 2018. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi 

Fundaţia Crucea Alb Galbenă 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 28.02.2017 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        24 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului 

„Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a 

C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” 

 

 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; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare solicitarea Fundaţiei Health AID România privind continuarea 

parteneriatului nr.l 1/25.01.2017, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 sub nr. 3415/25.01.2017 , precum şi Raportul de activitate pentru anul 2016; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 a municipiului 

Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Fundaţia 

Health AID România, în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor 

protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”. 
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 Art.2. Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor încheia 

convenţie de colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, convenţia de colaborare menţionată la art.2. 

 Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România e, 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 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        25 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative la 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, 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 nr. 57/2015, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. e), coroborate cu prevederile 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 Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului Multifuncţional 

Caraiman, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Cu data adoptării prezentei Hotărâri se abrogă Anexa nr.1 şi Anexa nr. 2 la Hotărârea 
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Consiliului Local Sector 1 nr. 253/21.12.2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei 

ale Complexului Multifuncţional Caraiman 

 Art.5. Cu data adoptării prezentei Hotărâri se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 123/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman. 

 Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General Audienţe 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        26 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în vederea cartografierii şi 

optimizării gestionării locurilor de parcare din administrarea sa şi a identificării 

spaţiilor necesare înfiinţării de parcaje publice subterane şi/sau supraterane 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

1312/13.02.2017 întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificările si completările ulterioare; 

 Faţă de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind 

aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

82/2008; 

 Ţinând seama de amendamentul formulat de domnul consilier Cristian Laurenţiu Bulfon şi votat 

în cadrul şedinţei ordinare din data de 28.02.2017, 

 În temeiul art.45 alin (2), art.80 si art.115 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1 Se mandatează Administraţia Domeniului Public Sector 1 să întreprindă toate demersurile 

necesare în vederea cartografierii şi optimizării gestionării locurilor de parcare din administrarea sa şi 

a identificării spaţiilor necesare înfiinţării de parcaje publice subterane şi/sau supratarene 

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1 şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

tentităţilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        27 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii al 

Direcţiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal - bugetare, republicată; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu 

prevederile Legii nr. 285/2010 - Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 237 din 21.12.2016 

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Văzând prevederile Dispoziţiei nr. 1685/12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de 

posturi pe anul 2016, a Primarului Sectorului 1; 

 În temeiul art. 45 alin. 1), art. 81 alin. 2 lit. e) si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicata 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 

1, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti 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. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        28 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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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 Grădiniţa Karin ’s Kids Academy 

 

 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 a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 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 Grădiniţei Karin’s Kids Academy, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 4199/06.02.2017; 

 În temeiul art.45 alin.(l) şi alin.(5), teza a Il-a 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.l. Se numeşte domnul Alexandru Ştefan Deaconu reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administraţie la Grădiniţa Karin’s Kids Academy, situată în Str. Hermann 

Oberth nr. 33, sector 1, Bucureşti. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.l, Grădiniţa Karin’s Kids 

Academy vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        29 

 Data:     28.02.2017 
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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 Asociaţia ”Pro Şcoală şi Familie” - Liceul Teoretic Naţional 

 

 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 a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 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 Asociaţiei ”Pro Şcoală şi Familie” - Liceul Teoretic Naţional, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 3254/31.01.2017; 

 În temeiul art.45 alin.(l) şi alin.(5), teza a Il-a 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 numeşte domnul Cosmin Fodoroiu reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administraţie la Asociaţia ”Pro Şcoală şi Familie” - Liceul Teoretic Naţional, situată în 

Str. Buzeşti nr. 14-18, sector 1, Bucureşti. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoana nominalizată la art.l, Asociaţia ”Pro Şcoală şi 

Familie” - Liceul Teoretic Naţional vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        30 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 

privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 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 a 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.15, art.17 şi art.18 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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea 

domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.3/31.01.2017 prin care se ia 

act de demisia domnului Cristian Gabriel Seidler şi se vacantează locul de consilier local; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 4/31.01.2017 cu privire la validarea 

mandatului de consilier al domnului Manuel Augustin Vieru; 

 Având în vedere solicitarea grupului USR din Consiliul Local al Sectorului 1 de înlocuire a 

domnului Cristian Gabriel Seidler, cu doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand în Comisia de Studii, 

Prognoze economico-sociale, Buget, Impozite şi Taxe locale - domeniul Buget-Finanţe, respectiv a 

doamnei Clotilde-Marie-Brigitte Armand cu domnul Manuel Augustin Vieru în Comisia de Cultură, 

învăţământ, Sport, Mass-Media şi Culte, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.I. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.89/29.06.2016 
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privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

al Sectorului 1, în sensul înlocuirii domnului Cristian Gabriel Seidler, cu doamna Clotilde-Marie-

Brigitte Armând în Comisia de Studii, Prognoze economico-sociale, Buget, Impozite şi Taxe locale - 

domeniul Buget-Finanţe, respectiv a doamnei Clotilde-Marie-Brigitte Armand cu domnul Manuel 

Augustin Vieru în Comisia de Cultură, învăţământ, Sport, Mass-Media şi Culte 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind 

stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 1, rămân nemodificate. 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art.I 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 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        31 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

 ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Domeniului Public a Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 Ţinând seama de prevederile 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; 

 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 

masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si complectarea 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 şi unele măsuri 

fiscal bugetare; 

 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 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. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 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 şi Direcţia 

Management şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, entităţilor 

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

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.02.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        32 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Statului de Funcţii al Administraţiei Unităţilor de Invățământ 

Preuniversitar si Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Având in vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile : 

 Legea nr. 1/2011 - educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii al României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 284/2010 - Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Cu respectarea prevederilor art. 138 - 139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 339/2015 - a bugetului de stat pe anul 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În considerarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară 

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

Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2016 - privind unele măsuri pentru 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative; 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 73/2002 - privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale 
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Sectoarelor 1 - 6 a unor atribuţii privind protecţia socială ; 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în Administraţia Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 - 6 ; 

 Luând în considerare prevederile Art. 4 din Dispoziţia nr. 2036/04.05.2015 - privind restabilirea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2015 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti ; 

 Ţinând cont de Contractul Colectiv de Muncă al Administraţiei Unităţilor de Invăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/29.11.2016 

privind aprobarea Ştatului de Funcţii al Administraţiei Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (1), lit.e) si art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Statul de Funcţii al Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, entităţilor 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:       33 

 Data:     28.02.2017 

 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016 şi 

abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218 din 18.11.2016 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 208/2014 privind transmiterea în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri 

imobile, cu modificări şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016 privind aprobarea 

închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Şos. Odăi nr. 3-5, aflate în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/27.10.2016 privind 

aprobarea modificării art. 12 din Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

68/25.04.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Şos. 

Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

 Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./23.758/P/2016, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 24/03.01.2017 şi 

adresa nr. K/24/16.02.2017, înregistrată la Prefectura Municipiului Bucureşti sub nr. 3226/16.02.2017 

 În temeiul art.45, alin.(l), art.80, art.81, alin.(l) şi art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea art. 12 din Anexa nr. I a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 68/25.04.2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

182/27.10.2016 şi va avea următorul cuprins: 

 „Dacă până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor nu se depune cel puţin 

o ofertă, comisia de evaluare are dreptul, fie de a anula procedura de atribuire a contractului 

de închiriere a bunului imobil sau de a continua procedura numai cu acei/acela care 

îndeplinesc/îndeplineşte criteriile solicitate, cu condiţia ca preţul de închiriere pe m 2 să nu fie 

mai mic decât preţul prevăzut în raportul de evaluare. ” 

 

 Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218 din 18.11.2016. 

 

 Art. III (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor 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 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        34 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.07.2016 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în 

Consiliul pentru Dezvoltarea Regională Bucureşti – Ilfov 

 

 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 a 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.15, art. 17 şi art.18 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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.07.2016 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în Consiliul 

pentru Dezvoltarea Regională Bucureşti - Ilfov; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.3/31.01.2017 prin care se ia 

act de demisia domnului Cristian Gabriel Seidler şi se vacantează locul de consilier local; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 4/31.01.2017 cu privire la validarea 

mandatului de consilier al domnului Manuel Augustin Vieru; 

 Având în vedere solicitarea grupului USR din Consiliul Local al Sectorului 1 de înlocuire a 

domnului Cristian Gabriel Seidler cu domnul Manuel Augustin Vieru în Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Bucurşti - Ilfov ; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.94/28.07.2016 privind 
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desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în Consiliul 

pentru Dezvoltarea Regională Bucureşti - Ilfov, în sensul înlocuirii domnului Cristian Gabriel Seidler 

cu domnul Manuel Augustin Vieru în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională Bucureşti - Ilfov. 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.07.2016 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în Consiliul 

pentru Dezvoltarea Regională Bucureşti - Ilfov, rămân nemodificate. 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art.I 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 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        35 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile art.96 alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.ll alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Văzând prevederile Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 169/29.09.2016, precum şi prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 266/21.12.2016 ; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2017 privind 

încetarea mandatului de consilier local al domnului Cristian Gabriel Seidler, cât şi dispoziţiile Hotărârii 

Consiliul Local al Sectorului 1 nr. 4/31.01.2017 cu privire la validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 1 a domnului Manuel Augustin Vieru; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi alin.(5) teza a Il-a, art.81 alin.(2) lit.j) 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. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 
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Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 169/29.09.2016, precum şi 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 266/21.12.2016, conform Anexei nr.l, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, 

 

 Art.II. Se ia act că la 8 ( opt) instituţii de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, 

conform OMEN nr. 3160/2017, pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, se reduce numărul reprezentanţilor în 

Consiliiile de Administraţie, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

 

 Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l00/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 

169/29.09.2016 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 266/21.12.2016, rămân neschimbate. 

 

 Art.IV. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi persoanele nominalizate la art.1 şi art. 2 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 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        36 

 Data:     28.02.2017  

 

 

 

 

 

 

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

Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.130/31.08.2016 privind  

numirea unei comisii de examinare a oportunităţii încheierii unui Contract de închiriere şi  

de negociere, în termenii şi condiţiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor  

nr. 37 bis, Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân” 

 

 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 a 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.15, art.17 şi art.18 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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 privind 

numirea unei comisii de examinare a oportunităţii încheierii unui Contract de închiriere şi de 

negociere, în termenii şi condiţiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, 

Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.3/31.01.2017 prin care se ia 

act de demisia domnului Cristian Gabriel Seidler şi se vacantează locul de consilier local; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 4/31.01.2017 cu privire la validarea 

mandatului de consilier al domnului Manuel Augustin Vieru; 

 Având în vedere solicitarea grupului USR din Consiliul Local al Sectorului 1 de înlocuire a 

domnului Cristian Gabriel Seidler cu domnul Manuel Augustin Vieru în Comisia de examinare a 

oportunităţii încheierii unui Contract de închiriere şi de negociere, în termenii şi condiţiile propuse de 

proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Colegiul 

Tehnic “Mircea cel Bătrân”; ; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr. 130/31.08.2016 privind 
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numirea unei comisii de examinare a oportunităţii încheierii unui Contract de închiriere şi de 

negociere, în termenii şi condiţiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, 

Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”, în sensul înlocuirii 

domnului Cristian Gabriel Seidler cu domnul Manuel Augustin Vieru în Comisia de examinare a 

oportunităţii încheierii unui Contract de închiriere şi de negociere, în termenii şi condiţiile propuse de 

proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Colegiul 

Tehnic “Mircea cel Bătrân”. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 

privind numirea unei comisii de examinare a oportunităţii încheierii unui Contract de închiriere şi de 

negociere, în termenii şi condiţiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, 

Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”, rămân nemodificate. 

 

 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 ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        37 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Ştatului de funcţii 

al Administraţiei Pieţelor Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate 

întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1, 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile art.l alin (1) si alin (2) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională in administraţia public cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor 

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin Hotărârea 

Guvernului României nr.672/2014; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 Luând în considerare prevederile Ordananţei 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, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.272/2013 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.51/2003 privind 

măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/2016 privind 

aprobarea Ştatului de funcţii, Organigramei si Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 Având în vedere prevederile HCLS 1 nr. 233/2015 privind adoptarea unor măsuri în vederea 

asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităţilor locale ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucucresti; 
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 În temeiul art.45, alin.(l), art.80, art.81, alin.(l) şi art.l 15, alin.(l), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l Se aprobă Ştatul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data de ………….2017. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Ştatului de funcţii îşi încetează 

valabilitatea. 

 Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local ale Sectorului 1 nr.166/2016 privind 

aprobarea Organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare, îşi păstrează valabilitatea. 

 Art.4 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Juridică şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        38 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ARON COTRUŞ NR. 65, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -      Raportul de specialitate nr. 242 /14. 02.2017 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. 81 /13.02.2017 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. 11959 din 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 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 şi  H.C.G.M.B. 

nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. ARON COTRUŞ NR. 65, SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 81 / 13.02.2017, prezentat în anexa 1 

şi cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru-Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        39 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AVIONULUI NR. 34, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -    Raportul de specialitate nr. 245 /14. 02.2017 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. 82 /13.02.2017 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. 10895 din 05.08.2016. 

  

 Ţinând seama de prevederile: 

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 

224/15.12.2015. 

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. AVIONULUI NR. 34, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 82 /13.02.2017, prezentat în anexa 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        40 
 Data:     28.02.2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ŞOS. CHITILEI NR. 15 A , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 237/14.02.2017 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. 76/07.02.2017 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. 4248 din 12.04.2016. 

 

Ţinând seama de prevederile: 

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

• P.U.G. - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. şi nr. 

224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - ŞOS.. CHITILEI NR. 15A, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 76/07.02.2017, prezentat în anexa 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        41 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ŞOS. CHITILEI NR. 251A , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -     Raportul de specialitate nr. 235/14.02.2017 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. 74/07.02.2017 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. 1730 din 07.03.2016. 

  

 Ţinând seama de prevederile: 

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului 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. - ŞOS.. CHITILEI NR. 251 A, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 74/07.02.2017, prezentat în anexa 1 şi cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        42 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DIOCHEŢI NR. 15A , SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -      Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

  -      Raportul de specialitate nr. 239 /14. 02.2017 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. 78/13.02.2017 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. 10334 din 05.08.2016. 

  

 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 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. -STR. DIOCHEŢI NR. 15A, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.78 /13.02.2017, prezentat în anexa 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        43 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MEZEŞ NR. 29, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -     Raportul de specialitate nr. 240 /14.02.2017 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. 79 /13.02.2017 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. 6699 din 22.06.2016. 

 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 

amenajare a teritoriului: 
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         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. MEZEŞ NR. 29, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 79 /13.02.2017, prezentat în anexa 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        44 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NATAŢIEI NR. 45, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -     Raportul de specialitate nr. 238 / 14.02.2017 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. 77/13.02.2017 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. 23239 din 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 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 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. NATAŢIEI NR. 45, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 77 / 13.02.2017, prezentat în anexa 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        45 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NATAŢIEI NR. 22, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -    Raportul de specialitate nr. 236/14.02.2017 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. 75/07.02.2017 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. 9583 din 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 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 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se respinge documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. NATAŢIEI NR. 22, 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        46 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

    

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU RAREŞ NR. 13, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -     Raportul de specialitate nr. 234 /14.02.2017 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. 73 / 07.02.2017 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. 15605 din 06.01.2017. 

  

 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 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. PETRU RAREŞ NR. 13, SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 73/07.02.2017, prezentat în anexa 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

  

 Nr.:        47 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. VACANŢEI NR. 27, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -     Raportul de specialitate nr. 241 /14. 02.2017 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. 80 /13.02.2017 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. 4974 din 25.05.2016. 

  

 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 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 si de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - STR. VACANŢEI NR. 27, SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 80 /13.02.2017, prezentat în anexa 1 şi 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa 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 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        48 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Local Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 pentru încheierea „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 » ; 

 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, 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(l), art.81, alin.(2) lit.p) şi art. 115, alin.(l), lit.b), din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l Se solicită Consiliul General al Municipiului Bucureşti mandatarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 pentru încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti din 

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

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 1, 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 şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017, 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        49 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

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 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Având în vedere 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; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind 

aprobarea finanţării Proiectului "Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi 

grădiniţelor din sectorul 1”; 

 Ţinând seama de Acordul de parteneriat nr. 8147/17.02.2017, încheiat între Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, VIA University College, Facultatea de Educaţie şi 

Ştiinţe Sociale şi Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie, având ca obiect 

cooperarea părţilor pentru punerea în aplicare a proiectului "Extinderea conceptului de educaţie 

RODACIE în cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1 ”; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e) şi art. 115, alin.(l) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă includerea în Organigrama 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 ”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă includerea în Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
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Protecţia Copilului Sector 1 a funcţiei de manager de proiect, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        50 

 Data:     28.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sector 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea îmbunătăţirii activităţii de soluţionare a petiţiilor înregistrate la 

Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 privind 

necesitatea îmbunătăţirii modului de gestionare a petiţiilor primite de la cetăţeni, dar şi a beneficiilor 

care se pot obţine din implicarea acestora în bunul mers al comunităţii locale, şi în baza prevederilor 

art.44 alin. (1) şi alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, 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 a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 Având în vedere prevederile O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparentă decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 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. În momentul primirii unei petiţii, compartimentul de Registratură va furniza un număr de 

înregistrare atât celor care depun petiţia direct la registratură sau prin intermediul unei scrisori sau 

fax, cât şi celor care trimit petiţia prin poştă electronică. Transmitere numărului de înregistrare se va 

face pe adresa de email precizată în cadrul petiţiei, sau cea de unde a fost trimisă petiţia, în cazul 

celor trimise prin poştă electronică. 

 Art. 2. În conţinutul secţiunii “Sesizări, petiţii, reclamaţii” din cadrul paginii de internet a 

Primăriei Sectorului 1( www.primariasector1.ro ) se vor crea următoarele 3 subsecţiuni: 
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 1.o secţiune principală în cadrul căreia vor fi comunicate cetăţenilor modalităţile prin care se 

poate depune o petiţie: 

a) prin depunerea la registratură - cu menţionarea adresei poştale; 

b) prin scrisoare - cu menţionarea adresei poştale; 

c) prin fax - cu menţionarea numărului de fax; 

d) prin email - cu menţionarea adresei de email. 

 Tot în această secţiune se va preciza şi faptul, că dacă în cadrul petiţiei se va preciza şi o 

adresă de email de contact, numărul de înregistrare al petiţiei va fi trimis şi la acea adresă de email, 

în momentul recepţionarii acesteia; 

 2.o secţiune intitulată “Trimite o petiţie Online”,care va conţine actualul formular online de 

preluare a petiţiilor; 

 3.o secţiune intitulată “Stadii de soluţionare petiţii”, în cadrul căreia să se va afişa stadiul 

petiţiilor primite. Structura de afişare trebuie să conţină sub formă tabelară următoarele date: 

a) număr de ordine; 

b) număr de înregistrare; 

c) data înregistrării; 

d) stadiul de soluţionare, sub forma descrisă la articolul 3. 

 Modul de afişare trebuie să fie făcut în aşa fel încât cea mai nouă înregistrare să fie prima din 

tabel. 

 Art. 3. Compartimentul de soluţionare a petiţiilor trebuie să furnizeze serviciului IT care se 

ocupă de actualizarea conţinutului secţiunii descrise la Art.1, stadiul soluţionării petiţiei înregistrate, 

după cum urmează: 

a) la primirea şi înregistrarea petiţiei trebuie să trimită stadiul: “Petiţie înregistrată” 

b) dacă petiţia nu este de competenţa Primăriei Sectorului 1, trebuie să trimită stadiul: 

„Petiţia a fost redirecţionată” 

c) dacă petiţia nu are toate datele solicitate conform legii, pentru a putea fi prelucrată, 

trebuie să trimită stadiul: “Petiţie incompletă” 

d) dacă petiţia necesită mărirea termenului de soluţionare conform prevederilor legale, 

trebuie să trimită stadiul: “Termen de soluţionare mărit”-, 

e) la data trimiterii către petent a răspunsului petiţiei prin serviciul poştal, sau prin poştă 

electronică, trebuie să trimită stadiul: “Răspuns trimis prin...”, cu indicarea serviciului 

de expediere. 

 Art. 4. Compartimentul de IT trebuie să asigure actualizarea, pe internet, a stadiului unei petiţii 

imediat ce compartimentul de soluţionare a petiţiilor transmite aceste date. 

 Art. 5. Dispoziţiile prezentei hotărâri se vor comunica către toate celelalte direcţii şi servicii 
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aflate în subordinea Primăriei şi a Consiliului Local Sector 1, dacă acestea au servicii de relaţii cu 

publicul, şi se vor respecta întocmai. Structura secţiunii de preluare petiţii trebui să fie respectată 

conform descrierii prevăzute mai sus şi trebuie să fie realizată de către toate direcţiile şi serviciile din 

cadrul Primăriei Sector 1 care dispun de pagini de internet proprii. 

 Art. 6. Dispoziţiile prezentei hotărâri trebuie duse la îndeplinire în termen de 30 de zile de la 

data adoptării. 

 (1) Primarul Sectorului 1, toate compartimentele/birourile/serviciile/direcţiile, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei, entităţilor 

menţionate la Art.6 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        51 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizionala şi de  

creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documente de interes public produse şi/sau  

gestionate de aparatul de specialitate al Primarului şi de instituţiile aflate în subordinea  

Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1, privind 

necesitatea adoptării unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizionala şi de creştere 

a gradului de acces al cetăţenilor la documente de interes public produse şi/sau gestionate de 

aparatul de specialitate al Primarului şi de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 1, dar şi a beneficiilor care se pot obţine din implicarea cetăţenilor în bunul mers al 

comunităţii locale. 

 Ţinând cont de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a 

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Aparatul de specialitate al Primarului şi, după caz, instituţiile aflate în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet următoarele 

materiale: 

1)Documente în legătură cu achiziţiile publice: 

a) În cazul procedurilor de achiziţie care se derulează prin Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice 



150 

 

(SEAP), se va publica o înştiinţare cuprinzând informaţii privind obiectul achiziţiei, numărul 

anunţului/invitaţiei de participare din SEAP, documentaţia de atribuire şi anunţul de atribuire sau, 

după caz, decizia de anulare a procedurii. 

b) În cazul procedurilor de achiziţie care potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin 

SEAP, se vor publica invitaţia de participare, documentaţia de atribuire şi anunţul de atribuire sau, 

după caz, decizia de anulare a procedurii. 

c) În cazul achiziţiilor directe care se derulează potrivit art. 45-46 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 

2016, se va publica o înştiinţare privind achiziţia efectuată, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 

46, alin. 6 din acelaşi act normativ. 

d) În cazul achiziţiilor directe care se derulează potrivit art. 43, alin. (3) din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 

2016, se va publica o invitaţie de participare conţinând cerinţele solicitate de autoritatea contractantă 

precum şi o înştiinţare privind achiziţia efectuată, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 46, alin. 6 

din acelaşi act normativ. 

e) Toate contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru încheiate, grupate pe secţiuni anuale, 

inclusiv anexele şi, după caz, actele adiţionale ale acestora. 

2) Documente în legătură cu ocuparea funcţiilor publice: 

a) Toate anunţurile privind organizarea consursurilor de ocupare a funcţiilor publice. 

b) Toate rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice. 

3)Documente în legătură cu activitatea de urbanism: 

a)Lista certificatelor de urbanism şi cea a autorizaţiilor de construire eliberate de Primăria Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti, cu indicarea următoarelor informaţii: numărul şi data actului, numele/ 

denumirea solicitantului, adresa la care se referă actul emis, scopul în care a fost emis actul. 

b)Toate anunţurile de intenţie privind elaborarea planurilor urbanistice de detaliu (PUD), însoţite de 

planuri de încadrare în zonă şi de reglementările aferente. 

4)Documente financiare în legătură cu bugetul de venituri şi cheltuieli: 

a) Proiectul de buget 

b) Bugetul aprobat 

c) Toate rectificările bugetare aprobate 

d) Execuţia bugetară 

e) Lista obiectivelor de investiţii cu indicarea tuturor surselor de finanţare 

5)Materiale în legătură cu activitatea Consiliului local 

a) Convocatoarele şedinţelor de Consiliu local 

b) Hotărârile adoptate de Consiliul local 

c) înregistrările video ale şedinţelor de Consiliu local 

 Art. 2. Serviciul Imagine, Relaţii cu Mass-Media şi Informatică va asigura modificarea meniului 
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„Transparenţă” din cadrul portalului www.primariasector1 .ro astfel încât noua structură să ofere 

acces facil la informaţii, acestea fiind organizate pe fiecare instituţie şi pe categoriile prevăzute la art. 

1 (Achiziţii publice, Concursuri de angajare, Informaţii financiare şi, în cazul Primăriei Sectorului 1, 

Urbanism, şi Activitatea Consiliului local). ”. 

 Art. 3. Materialele prevăzute la articolul 1 vor fi publicate în cadrul portalului 

www.primariasector1.ro, la meniul „Transparenţă” modificat potrivit articolului 2, cu respectarea 

următoarelor termene : 

1) Documentele privind achiziţiile publice 

a) materialele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit a), în cel mult 3 zile lucrătoare de la publicarea lor 

în SEAP 

b) documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit b), în cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea 

documentaţiei de atribuire potrivit legii 

c) documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit. c), în cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea 

achiziţiei directe 

d) documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit. d), în cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea 

documentelor de achiziţie (notă justificativă, caiet de sarcini/ specificaţii) 

e) documentele prevăzute la articolul 1, alin. 1), lit. e), în cel mult 7 zile lucrătoare de la semnarea 

acestora. 

2)Documentele privind anunţurile de ocupare a funcţiilor publice, prevăzute la art. 1, alin. 2), vor fi 

publicate în ziua emiterii acestora. 

3)Documentele privind activitatea de urbanism vor fi publicate astfel: 

a) Actualizarea listelor conţinând certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire prevăzute la 

art. 1, alin. 3, lit. a) se va realiza săptămânal astfel încât documentele respective să fie introduse în 

listă în cel mult 15 zile de la emitere. 

b) Documentele prevăzute la art. 1, alin. 3, lit. b) se vor publica în ziua emiterii, însoţite de 

precizarea conform căreia în termen de 15 zile de la publicare cetăţenii pot formula observaţii şi 

comentarii utilizând interfaţa de preluare a petiţiilor. 

4)Documentele financiare în legătură cu bugetul de venituri şi cheltuieli, prevăzute la art. 1, alin. 4), 

vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestora 

5)Materialele privind activitatea Consiliului local, vor fi publicate astfel: 

a) Materialele prevăzute la prevăzute la art. 1, alin. 5), lit. a), în ziua transmiterii acestora către 

consilierii locali. 

b) Materialele prevăzute la prevăzute la art. 1, alin. 5), lit. b), în termen de 5 zile lucrătoare de la 

adoptarea acestora. 

c) înregistrările video ale şedinţelor de Consiliu local se vor transmite în timp real şi se vor stoca 

astfel încât să poată fi vizionate pe portalul www.primariasector1.ro cel puţin ……… luni de la data la 

care au avut loc. 

 Art. 4. Instituţiile subordonate Consiliului local vor transmite Serviciului Imagine, Relaţii cu 

Mass-Media şi Informatică documentele produse/ gestionate care se încadrează în categoriile 
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prevăzute la art. 1, astfel încât publicarea acestora să se realizeze în termenele corepunzătoare 

prevăzute la art. 3. 

 Art. 5. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data 

adoptării. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 1, toate compartimentele/ birourile/ serviciile/ direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate ale primarului şi din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1 care gestionează/ produc documente din categoria celor precizate la art. 1 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 ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        52 

 Data:     28.02.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind mandatarea Directorului Direcţiei de Investiţii din cadrul aparatului de  

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi a Directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Sector l, în vederea încheierii unui Protocol pentru realizare şi finanţare 

de investiţii 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti precum şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii 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 a Consiliului Local al Sectorului 

1; 

 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificări şi completări 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/31.08.2016 privind constituirea unei 

comisii pentru analizarea oportunităţii achiziţionării terenului situat în Şos. Bucureşti- Târgovişte, 

nr.10 (str. Tribunei, nr.10) sector 1, în suprafaţă de 27.070 mp de la proprietarul acestuia, de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul construirii unui spital, 

completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 143/20.09.2016; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/29.09.2016 privind aprobarea 

începerii demersurilor preliminare în vederea achiziţionării terenului situat în Şos. Bucureşti- 

Târgovişte nr. 10 (str. Tribunei nr. 10), sector 1, în suprafaţă de 27.070 mp de la proprietarul acestuia, 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul construirii 

unui spital; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/18.11.2016 a fost aprobată 

achiziţionarea terenului anterior menţionat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în scopul construirii unui spital, a unor locuinţe sociale, locuinţe de 

serviciu pentru cadrele medicale şi a unor dotări complementare; 

 Ţinând seama de contractual de vânzare încheiat între proprietarul terenului, prin mandatar şi 

reprezentanţii DGASPC Sector 1, autentificat sub nr. 4698 de către notar public Molcuţ Iulia din 

cadrul Societăţii Profesionale Notariale Molcuţ Iulia, Ştefan Loredana-Anca, Cichirdan Alexandra; 

 Luând în considerare Protocolul înregistrat sub nr. 29884/20.10.2003 încheiat între Căminul 

pentru persoane vârstnice nr. 1 şi Arhiepiscopia Bucureştilor; 

 Având în vedere şi Sentinţa Civilă nr.5768/1994, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 
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Bucureşti, în Dosarul nr. 11188/1993, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului; 

 Având în vedere Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 3270/19.01.2017 şi Extrasul de 

carte funciară pentru informare nr. 3272/19.01.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ale art. 81 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se mandatează Directorul Direcţiei de Investiţii şi Directorul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în vederea încheierii unui Protocol pentru realizarea 

şi finanţarea de investiţii, conform prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

207/18.11.2016, atât pentru terenul în suprafaţă de 27.070 mp cât şi pentru terenul în suprafaţă de 

41.208 (din suprafaţa măsurată de 44.708 a fost scăzută suprafaţa de 3500 mp, care rămâne la 

dispoziţia DGASPC Sector 1). 

 

 Art. 2 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Investiţii 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 28.02.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

Mirona-Giorgiana Mureșan 

 

 Nr.:        53 

 Data:     28.02.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind costurile de depozitare la depozitele ecologice a deşeurilor menajere colectate şi 

transportate de operatorul de salubrizare de la populaţie 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul comun de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice, Direcţiei Management Economic, Direcţiei 

Investiţii; 

 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 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Având în vedere dispoziţiile 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, 

 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.1. Contravaloarea taxei de depozitare a deşeurilor menajere de pe raza sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti colectate şi transportate de la populaţie la depozitele ecologice de către S.C. 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., 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 şi actelor adiţionale subsecvente, care nu este inclus în tarif şi care 

se decontează în mod distinct în continuare de Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti către operator, pe 

baza bonurilor de cântar eliberate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri, la tarifele în vigoare 

la data depozitării, stabilite conform legii. 

 Art.2. Contravaloarea taxei de mediu pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în 

vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut de legislaţia 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 

deşeurilor menajere de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti colectate şi transportate de la 

populaţie la depozitele ecologice, constituie cost de operare al serviciului de salubrizare delegat 



156 

 

conform Contractului de delegare a gestiunii nr. J077/S/30.06.2008 şi actelor adiţionale subsecvente, 

care nu este inclus în tarif şi care se decontează în mod distinct de Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti către operator. 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Management Economic şi Direcţia 

Investiţii 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 de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 03.03.2017 . 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

ALEXANDRU ȘTEFAN DEACONU  

 SECRETAR, 

 

MIRONA-GIORGIANA MUREȘAN 

 

 Nr.:        54 

 Data:     03.03.2017 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă  

pe o perioadă de 3 luni 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o 

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14077/09.03.2017 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

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

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

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

  

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

ulterioare;  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se alege domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: 

aprilie, mai, iunie 2017. 
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 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 220/22.12.2016 își 

încetează aplicabilitatea. 

  

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

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr.32 

Bucureşti, 23.03.2017  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în administrare Poliţiei Locale Sector 2 a echipamentului rezultat  

din derularea Contractului de finanţare nr. 4920/27.11.2014 privind Proiectul ,,Sistem  

de monitorizare privind creşterea siguranţei în zona Plumbuita - Steaua Roşie- 

Petricani”  încheiat între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării  

Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 
 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrare Poliţiei Locale 

Sector 2 a echipamentului rezultat din derularea Contractului de finanţare nr. 4920/27.11.2014 

privind Proiectul ,,Sistem de monitorizare privind creşterea siguranţei în zona Plumbuita - Steaua 

Roşie-Petricani”  încheiat între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8481/16.02.2017 întocmit de Poliţia Locală Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr. 8974/17.02.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 12674/03.03.2017 întocmit de Direcția Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4920/28.11.2014 privind Proiectul ,,Sistem de 

monitorizare privind creşterea siguranţei în zona Plumbuita - Steaua Roşie-Petricani” încheiat între 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin 

Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov; 

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

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

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 36 alin. (5) lit. a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/1998 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare 

Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 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 transmiterea în administrarea Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  Sector 2, a bunurilor mobile rezultate din 

derularea Contractului de finanţare nr. 4920/27.11.2014 privind Proiectul ,,Sistem de monitorizare 

privind creşterea siguranţei în zona Plumbuita - Steaua Roşie-Petricani”  încheiat între Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de 

Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. 

  

 Art. 2 (1)  Darea în administrare a bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de procese-

verbale de predare-primire încheiate între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în calitate de predator 

si Poliţia Locală Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărari. 

  (2) Poliţia Locală Sector 2 va cuprinde în bugetul de venituri si cheltuieli propriu, 

fondurile necesare pentru buna functionare a acestora. 

  

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Poliţia Locală Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 33 

Bucureşti, 23.03.2017 

 
 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziţionării terenului  
situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi aprobarea componenţei  

Comisiei de negociere 
 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii prin negociere directă 
în vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi aprobarea 
componenţei Comisiei de negociere; 
 Analizând: 
 - Raportul de specialitate nr. 8979/17.02.2017 întocmit de Administraţia Domeniului Public 
Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 
Municipiului București, completat prin adresa nr. 12389/02.03.2016; 
 - Raportul de specialitate nr. 9903/22.02.2017 întocmit de către Direcția Achiziții şi Contracte 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 
 - Raportul de specialitate nr. 14018/09.03.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 
Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti; 
 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 - Amendamentele formulate de către dna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra 
şi dna Riesch Antheia Aleksandra în cadrul şedinţei C.L.S.2 din data de 23.03.23017, astfel cum s-a 
consemnat în procesul-verbal al şedinţei; 
 - Sentinţa civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 
3990/1997, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel 
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. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/22.08.2016 privind aprobarea Normelor 
procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte 
bunuri imobile); 
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 
Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 
Sector 2.  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
  
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E 
  
 Art.1 (1) Se aprobă procedura de negociere directă în vederea achiziţionării terenului situat în 
orasul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149, în suprafaţă de 45 000 mp, retrocedat în baza Sentinţei 
civile nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, definitivă şi 
irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel Bucureşti, pe care sunt amplasate 
serele Pantelimon aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public 
de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. 
  (2) Achiziţia se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 
2 al Municipiului Bucureşti, prin programul anual de investiţii.  
 
 Art. 2 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului 
prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  (2) Comisia de negociere va formula concluzii, propuneri şi constatări într-un proces 
verbal, ce va fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.  
 
 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Administratie 
Domeniului Public Sector 2 si Directorul Directiei Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.  
 
 Art. 4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 

 ELENA NIȚĂ 
 
Hotărârea nr. 34 
Bucureşti, 23.03.2017 
 

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

Local Sector 2 
  

  

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa extraordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind modalitatea de repartizare a locuințelor construite prin Agenția  

Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Direcției Generale pentru  

Administrarea Patrimoniului Imobiliar 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, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modalitatea de repartizare a locuințelor 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Direcției Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8928/17.02.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum și 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 Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, 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 înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 200/2016 privind propunerile pentru noile Criterii-

cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea 

locuințelor pentru tineri, destinate închirierii; 

 - Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice şi Fondurilor Europene nr. 

117070/20.01.2017 înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 4373/30.01.2017. 

  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (4) 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 Se aprobă lista cu actele necesare pentru constituirea dosarelor în vederea repartizării 

locuințelor construite prin Agenția Națională pentru locuințe conform anexei, ce conține o pagină și 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2  (1) Pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 

închirierii, se constituie în Sectorul 2 al Municipiului București Comisia socială structurată pe 

următoarele specialități: inginer, economist, inspector resurse umane, doctor, psiholog, jurist. 

  (2) Componența nominală a Comisiei Sociale se va stabili prin dispoziție a Primarului 

Sectorului 2. 

  

 Art.3 (1) Listele cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, se 

stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 şi vor fi date publicității prin afișare la un loc 

accesibil publicului. 

  (2) Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorități, în soluționarea acestora, se face 

anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse 

până la sfârșitul anului precedent. 

  (3) Lista de priorități se întocmește sau se reface anual numai în cazul în care în anul 

respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, 

şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2. 

  (4) Listele privind solicitanții care au acces la locuințe şi cele cu privire la stabilirea 

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor şi hotărârile prin care au fost aprobate vor fi date 

publicității. 

  

 Art.4 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe precum şi la acordarea 

priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa  Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la 

afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire. 

  

 Art.5 Lista de repartizare a locuințelor se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista 

de prioritate stabilită conform art. 3 și se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 2, urmând a 

fi dată publicității la loc accesibil publicului. Lista devine definitivă după rezolvarea eventualelor 

contestații în condițiile legii. 

  

 Art.6  Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare 

atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează să fie finalizate în cadrul unor 

obiective de investiții, destinate închirierii. 

  

 Art.7 La data repartizării locuințelor, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea 

criteriilor de acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii. 
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 Art.8  Locuințele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se 

repartizează solicitanților înscriși în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități, întocmită sau 

refăcută în condițiile art. 3 alin (2). 

  

 Art.9  Locuințele pentru tineri medici rezidenți se repartizează solicitanților care îşi desfășoară 

activitatea de rezidențiat în municipiul București. 

  

 Art.10 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/05.06.2006 privind 

aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii,  modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 și H.C.L. Sector 2 nr. 

51/2007,  își încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.11 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Direcția Juridică Legislație Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.12  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 
Hotărârea nr. 35 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 
Local Sector 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea  

cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri,  

destinate închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii 

de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 

închirierii în Sectorul 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8933/17.02.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum și 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; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 787/21.03.2017; 

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

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

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru locuințe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 200/2016 privind propunerile pentru noile Criterii-

cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi  în repartizarea 

locuințelor pentru tineri, destinate închirierii; 
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 - Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene nr. 

117070/20.01.2017 înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 4373/30.01.2017; 

  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) 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 criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de 

locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 2 al Municipiului 

București, conform anexei ce conține un număr de 3 pagini și face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.2 Prezenta hotărâre se va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației 

Publice şi Fondurilor Europene. 

  

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Direcția Juridică Legislație Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr. 36 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 
Local Sector 2 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini ,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2017  

în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 

anul 2017 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13353/07.03.2017 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și 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; 

 - Procesul-verbal de predare-primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001, încheiat la 

data de 15.02.2016 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea de 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României 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 Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de 

obiective de investiţii din cadrul programului „38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 200/21.11.2016 privind propunerile pentru noile 

Criterii-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în 

repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii; 

 - Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice şi Fondurilor Europene nr. 

117070/20.01.2017 înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 4373/30.01.2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2017, conform criteriilor cadru 

prevăzute în H.C.L. Sector 2 nr. 200/2016, pentru tinerii - medici rezidenți care au depus dosare 

până la data de 31 decembrie 2016 în vederea obținerii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 

în baza Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art.2  Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuinţe pentru tineri – medici 

rezidenţi, situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 

şi 2, după cum urmează: 

  Anexa nr. 1 - locuinţe cu o cameră         –  33 poziții. 

  Anexa nr. 2 - locuinţe cu două camere   –    6 poziții. 

            Total –  39 poziții.  

 

 Art.3  Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 

priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la 

afişarea listelor. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în 

condiţiile legii.  

 

 Art.4  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţa 

publică prin afişare. Aducerea la cunoştinţa publică se va face în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul Sectorului 2 către Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti.  

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ, prin 

Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 37 

Bucureşti, 23.03.2017 

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

Sector 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini , inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 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 şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.158/26.09.2016 privind  

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, astfel cum  

a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 196/21.11.2016 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 158/26.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L.Sector 2 nr.196/21.11.2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13684/08.03.2017 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 966/24.02.2017 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul  Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 994/01.03.2017 transmisă de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar şi înregistrată la Centrul de Relatii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 

12166/01.03.2017; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.555/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de resurse umane şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului 

unui consilier local; 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 Art. I Pe data prezentei, poziţiile 65-73 din anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 158/26.09.2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al sectorului 2 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L.Sector 2 nr. 196/21.11.2016, se modifică 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. 

158/26.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L.Sector 2 nr. 196/21.11.2016, rămân aplicabile. 

  

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr. 38 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 
 
 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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 condițiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 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. 278/17.01.2017 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. 3018/20.01.2017 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 Bucureşti; 

 - Avizul nr. 03/03.03.2017 emis de Comisia de atribuire de denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa – notă de fundamentare nr. 18/13.01.2017, înregistrată la Centrul de Relaţii cu 

Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 1891/13.01.2017, depusă de Şcoala Primară Spectrum, 

unitate de învăţământ preuniversitar particular, cu sediul în Bucureşti, Şos. Colentina nr.64B, Sector 

2, prin intermediul persoanei juridice finanţatoare S.C. Lumina Instituţii de învăţământ S.A. 

 - 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, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/2012; 
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 - 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 Primară 

Spectrum”, cu sediul în București, Şos. Colentina nr. 64B, 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 integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr.39 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 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  



176 

 

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, 23.03.2017; 

 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. 277/17.01.2017 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. 3017/20.01.2017 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 Bucureşti; 

 - Avizul nr. 04/03.03.2017 emis de Comisia de atribuire de denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa – notă de fundamentare nr. 17/13.01.2017, înregistrată la Centrul de Relaţii cu 

Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 1892/13.01.2017, depusă de către Liceul Teoretic 

Internaţional de Informatică, unitate de învăţământ preuniversitar particular, cu sediul în Bucureşti, 

Şos. Colentina nr.64B, Sector 2, prin intermediul persoanei juridice finanţatoare S.C. Lumina Instituţii 

de învăţământ S.A. 

 - 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 
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învăţământ preuniversitar, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/.2012; 

 - Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de 

atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T  E 

   

 Art. 1 Se aprobă denumirea unității de învățământ preuniversitar particular “Liceul Teoretic 

Internaţional de Informatică”, cu sediul în București, Şos. Colentina nr. 64B, 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 integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr. 40 

Bucureşti, 23.02.2017 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini,inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 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 şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 9/2016 privind aprobarea  

rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la  

nivelul Sectorului 2 al  Municipiului București începând cu anul școlar 2016 – 2017,  

astfel cum  a fost modificată și completată  prin H.C.L. Sector 2 nr. 151/2016 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 

2 nr. 9/2016 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care 

vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului București începând cu anul școlar 2016 – 2017, 

astfel cum  a fost modificată și completată  prin H.C.L. Sector 2 nr. 151/2016; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 1170/10.03.2017 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 15644/16.03.2017 întocmit de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul  Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanța Guvernului  nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

 - 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5556/27.10.2015 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ 
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particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5041/30.08.2016 privind ridicarea 

autorizaţiei de funcţionare provizorie unor unităţi de învăţământ preuniversitar particular, începând 

cu anul şcolar 2016 - 2017; 

 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/2016 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 2016-2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2016 privind aprobarea schimbării denumirii unei 

unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 – 2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 151/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 9/2016 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 

2016-2017; 

 - Avizul Conform nr. 35/DGMRS/13.01.2016 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special  liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2016 - 2017; 

 - Avizul Conform nr. 27769, 29075, 177/12.01.2016 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 2016 - 2017; 

 - Avizul Conform nr. 16948, 18556, 18793/18.08.2016 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2016 - 2017; 

 - Avizul Favorabil nr. 02/22.07.2016 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Municipiului Bucureşti, avînd ca obiect schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar 

particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” în Liceul Pedagogic “Anastasia Popescu”; 

 - Avizul Conform nr. 22811, 24037, 24778/28.10.2016 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2016 - 2017; 

 - Avizul Conform nr. 25615/18.11.2016 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2016 - 2017; 

 - Avizul Conform nr. 1417/31.01.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2016 - 2017; 

 - Avizul Conform nr. 2764/22.02.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2016 - 2017. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 Art. I Anexele nr. 1 - 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 9/2016 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 2016 – 2017, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 151/2016 se modifică şi se completează conform anexelor nr. 1 - 

3, ce conţin 9 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 9/2016 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 2016 – 2017, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 151/2016, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 
Hotărârea nr. 41 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 
Sector 2 
 
 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de13 pagini , inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia RAP 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Asociaţia RAP; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 15553/16.03.2017 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local 

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

Municipiului București; 

 - Adresa nr. 15223/14.03.2017 întocmită de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul  Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Sentinţa civilă nr. 7355 / 28.10.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 

6366/3/2015, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 524/09.02.2017, pronunţată de către Curtea de 

Apel Bucuresti; 

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

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

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 - Art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia RAP, cu sediul în 

Bucureşti, str. Zboina Neagră nr. 3, bl. 102, sc. 1, ap. 50, sector 6, CUI 15852116,  titulara dreptului 

de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Ripiceni nr. 6B, bl. 6, sc. 2. Et. 9, ap. 102, 

sector 2, pentru anii 2008, 2010, 2011, 2012 şi 2013, în cuantum total de 52.412 lei, în temeiul 

sentinţei civile secţia a II-a Contencios Administartiv Fiscal, nr. 7355/28.10.2015, pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 6366/3/2015, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 524 

/09.02.2017. 

               

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

                                                              

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr. 42 

Bucureşti, 23.03.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Administraţiei Pieţelor Sector 2 la înfiinţarea unei  

asocieri fără personalitate juridică în cadrul imobilului construcţie Complex Delfinului  

situat în Bucureşti, Str. Chişinău nr. 1, 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, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Administraţiei Pieţelor 

Sector 2 la înfiinţarea unei asocieri fără personalitate juridică în cadrul imobilului construcţie 

Complex Delfinului situat în Bucureşti, Str. Chişinău nr. 1, Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13707/08.03.2017  întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Pieţelor, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 16099/17.03.2017 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 787/23.03.2017; 

 - Dispoziția nr. 805/23.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

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

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/23.02.2017 privind reglementarea situaţiei juridice 

a unui complex agroalimentar de pe raza Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, să participe la înfiinţarea 

unei asocieri fără personalitate juridică în cadrul imobilului construcţie Complex Delfinului situat în 

Bucureşti, Str. Chişinău nr 1, Sector 2, care are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii 

comune. 

  

 Art. 2 Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 2 să participe la cheltuielile de înfiinţare, 

organizare, administrare şi funcţionare ale asocierii menţionate la art. (1), în limitele cotei - părţi 

deţinute din dreptul de administrare/proprietate al imobilului.   

  

 Art. 3 Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 2 să iniţieze, finanţeze, realizeze şi să 

urmărească efectuarea studiilor de fezabilitate şi proiectelor de investiţii privind părţile comune din 

imobilul construcţie Complex Delfinului, în vederea reparării, renovării, întreţinerii, modernizării şi a 

obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare în condiţiile legii, proporţional cu cota - parte 

deţinută în baza dreptului de administrare/proprietate al imobilului.   

  

 Art. 4 Administraţia Pieţelor Sector 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr. 43 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 

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

în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind  efectuarea în comun a unor achiziţii specifice la nivelul Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  efectuarea în comun a unor achiziţii 

specifice la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive nr. 8102/14.02.2017 întocmită de dl Popescu Dan Cristian,  

Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 8440/09.03.2017 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 8828/17.02.2017 întocmit de către Direcția Achiziții şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă efectuarea în comun a unor achiziţii specifice la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, împreună cu serviciile publice de 

interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, în baza protocoalelor ce vor fi 

încheiate între autorităţile contractante. 
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  Art. 2 Protocoalele menţionate la art. 1 vor detalia bunurile şi serviciile ce fac obiectul 

achiziţiilor specifice comune, şi vor fi supuse spre aprobare ordonatorului principal de credite. 

 

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi reprezentanţii instituţiilor 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 

Hotărârea nr. 44 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea 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 Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23.03.2017; 

 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 nr. 15862/16.03.2017 întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 15569/16.03.2017 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; 

 - 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. 413/28.02.2017 privind încetarea exercitării temporare a 

funcţiei publice de conducere de Director General la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 de către doamna Hurjui Isabela Camelia; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 475/06.03.2017 privind delegarea unor atribuţii specifice 

funcţiei publice de conducere de Director General la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, doamnei Rădulescu Antonela Mariana; 

 - 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 - 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. 193/21.11.2016 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. 

  

 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, astfel cum a fost modificată prin H.C.L.Sector 2 nr. 60/2009 şi 

H.C.L.Sector 2 nr 193/2016, se modifică potrivit 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, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L.Sector 2 nr. 60/2009, rămân aplicabile. 

  (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.193/2016 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L 

Sector 2 nr. 60/2009, îşi încetează aplicabilitatea.  

 

 Art. III Pe durata exercitării atribuțiilor Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 de către doamna Rădulescu Antonela Mariana, aceasta 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  aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 
 
Hotărârea nr. 45 

Bucureşti, 23.03.2017 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa  ordinară din data de 23.03.2017 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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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 Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului  

Bucureşti pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;  

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 Având în vedere Deciziile Ministerului Finanţelor Publice -Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice-Bucureşti, nr. 1042/10.03.2017 şi nr. 1043/10.03.2017, prin care se alocă cote 

defalcate din T.V.A.  pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat şi pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi Decizia 

Direcţiei Generale Regională a Finanţelor Publice-Bucureşti prin care s-au repartizat cotele defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2017 în sumă de 943.705 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 935.573 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017,  în sumă de 126.434 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 126.434 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2017, în sumă de 67.500 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde 

Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2017, în sumă de 12.659 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 76 

Data:30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de 

 specialitate al Primarului Sectorului 6 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane şi de 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de Specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6 şi 

Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările 

şi completările ulterioare şi Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare şi de adresa Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti nr. 2261/03.02.2017; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6, reorganizat, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  Art. 2. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul 

Sectorului 6 este împuternicit să facă mutări de posturi de la un compartiment la altul, transformări de 

posturi în cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, cu 

respectarea numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 16/16.02.2015 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6. 

  Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 77 

Data:30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 

 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local al 

Sectorului 6; 

 Având în vedere Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în 

anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 2261/03.02.2017 privind 

stabilirea numărului total de posturi, precum şi de adresa nr. 540/13.03.2017 emisă de Primăria 

Sectorului 6; 

 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6, conform  Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Directorul General al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 

este împuternicit să facă schimbări de posturi în compartimente ori de câte ori este nevoie, cu 

respectarea numărului total de posturi aprobate în Anexele nr. 1 şi nr. 2, să stabilească atribuţiile şi 

răspunderile Directorilor Generali Adjuncţi, Contabilului Şef şi ale întregului personal din cadrul 

A.D.P.D.U. Sector 6. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea  

Consiliului Local Sector 6 nr. 163/17.12.2015. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 78 

Data:30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 
 vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către Consiliul Local al  

Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00  m.p. fiecare, situate în cartierul „Constantin 
Brâncuşi”, zona B, sector 6, Bucureşti 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 
cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a 
Primarului Sectorului 6; 
 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 1263/31.10.2005 privind transmiterea 
unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. q) din r. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se solicită acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea 
asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către Consiliului Local al Sectorului 6, pe 
terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în cartierul „Constantin Brâncuşi”, zona B, 
sector 6, Bucureşti, terenuri identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi 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. 79 
Data: 30.03.2017 
 

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

Local Sector 6.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 
construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”,  

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 
 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 
Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local 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, 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. 80 
Data:30.03.2017 
 

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

Local Sector 6.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/25.08.2016 privind aprobarea 

procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite 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; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/25.08.2016 

privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor, în cazul locuinţelor construite de 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, după cum urmează: 

(a) La Anexa nr. 1 „Condiţii de efectuare a schimburilor”, punctele (4) şi (5)  vor avea următorul 

conţinut: 

„4. Efectuarea  de schimburi cu locuinţe vacante sunt permise numai pentru situaţiile prevăzute 

la art. 15 alin. (19) lit. a) din Normele metodologice privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 

152/1998. 

5. Soluţionarea cererilor care vizează schimbul cu o unitate locativă devenită vacantă pe 

parcursul exploatării, având acelaşi număr de camere sau un număr de camere mai mic comparativ 

cu cel al locuinţei din care se solicită schimbul, se va face ţinându-se cont de  ordinea crescătoare a 

înregistrării solicitărilor respective şi în limita locuinţelor diponibile.  

51. Soluţionarea cererilor care vizează schimbul cu o unitate locativă devenită vacantă pe 

parcursul exploatării, având un număr mai mare de camere decât cel al locuinţei din care se solicită 



204 

 

schimbul, se va face ţinându-se cont de ordinea crescătoare a înregistrării solicitărilor respective, în 

limita locuinţelor rămase disponibile după soluţionarea cererilor persoanelor/familiilor ce figurează în 

lista privind ordinea de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

159/2009. 

52. Cererile se vor considera valabil înregistrate la data când au fost depuse, însoţite de toate 

documentele doveditoare, la registratura instituţiei. Nu vor fi avute în vedere cererile depuse anterior 

intrării în vigoare a  prezentei hotărâri”. 

(b) La Anexa nr. 2 „Lista actelor ce urmează să însoţească cererea de schimb”, punctele (2) şi 

(8) vor avea următorul conţinut: 

„2. Declaraţie autentificată -  dată în faţa notarului public - prin care titularii contractelor de 

închiriere şi membrii majori ai familiilor acestora, care au drepturi locative în apartamentele respective 

(soţ/soţie, copii, alte persoane aflate în întreţinere),  îşi exprimă acordul cu privire la schimb 

(declaraţia va cuprinde în mod obligatoriu  elementele de identificare a locuinţelor) – ORIGINAL. 

8. Dovada că locuiesc la adresă  se face cu:  

- adeverinţă eliberată de instituţia care exercită administrarea unităţilor locative în cauză -

ORIGINAL  

- contract de închiriere, anexele şi actul/actele adiţional(e) la acesta - COPIE ŞI ORIGINAL”. 

 (2) Celelalte dispoziţii conţinute de H.C.L. Sector 6 nr. 162/2016 şi de anexele la aceasta, 

rămân neschimbate. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă, 

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. 81 

Data:30.03.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Prestaţii financiare  
excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea  

corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală 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: 
- Prevederile art. 130, art. 131 şi art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d)  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. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 100.000 lei din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în  anul 2017 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale 
pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr. 82 
Data:30.03.2017 

 

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

Local Sector 6. 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu  
nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală 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: 
- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) 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. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de  20.000 lei din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2017, a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi 
speciale la escaladă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr. 83 
Data: 30.03.2017 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi”  
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate  nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 
6; 
 Ţinând seama de: 
- Prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) 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. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 73.100 lei din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2017, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr. 84 
Data: 30.03.2017 
 

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

Local Sector 6.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea  
serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de Direcţia Generală 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: 
- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
 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 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 147.000 lei din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2017 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor 
adresate copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr. 85 
Data: 30.03.2017 
 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  
”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6” derulat în 

 cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul  Regenerarea Urbană a 
Municipiilor şi Oraşelor 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 
precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6; 
 Luând în considerare prevederile: 
 - Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală; 
 - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) 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 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ca urmare a studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6”, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr.: 86 
Data: 30.03.2017 
 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de  

Poliţie Locală Sector 6” derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  

Subprogramul  Regenerarea Urbană a Municipiilor şi Oraşelor 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă  proiectul ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală 

Sector 6”, cu valoarea totală de 8.385.743 lei, din care 8.009.122 lei din bugetul de stat şi 376.621 lei 

din bugetul local al Sectorului 6, derulat în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală instituit 

prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 87 

Data: 30.03.2017 
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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 a emiterii unei  

hotărâri prin care se aprobă transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea 

 Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, 

 în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Domeniului Public şi  

Dezvoltare Urbană Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local Sector 

6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 867-870 din Codul Civil; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti emiterea unei hotărâri prin care 

se aprobă transmiterea Lacului Drumul Taberei, având datele de identificare înscrise în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 88 

Data: 30.03.2017 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6  

nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

 învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al  

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 prin schimbarea denumirii  

Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala  

Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” la unităţi de  

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare ,,Albă 

 ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit 

 ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar  

particular din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011- legea educaţiei naţionale, a 

adresei Şcolii Gimnaziale Speciale pentru deficienţi de auz ,,Sfânta Maria” cu nr. 316 din data de 

03.03.2017 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 6 cu nr. 8962 din data de 03.03.2017, 

redirecţionată şi înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2551 din data de 

07.03.2017, a adresei Şcolii Primare ,,Albă ca Zăpada” cu nr. 926 din data de 15.03.2017 înregistrată 

la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2840 din data de 15.03.2017 şi a adresei 

Grădiniţei ,,Politehnica” cu nr. 130 din data de 13.02.2017 înregistrată la registratura Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 1812 din data de 16.02.2017, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice nr. 5613 din data de 25.10.2016; 

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

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 8 din 

data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 astfel:  



213 

 

1) Anexa nr. 1 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz 

,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” la unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6; 

2) Anexa nr. 2 prin radierea Şcolii Primare ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii 

Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ 

preuniversitar particular din Sectorul 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017, cu modificările aduse până la data prezentei 

rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 89 

Data: 30.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6  

nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al  

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 prin schimbarea denumirii 

 Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala  

Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” la unităţi de  

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare 

  ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit  

,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar  

particular din Sectorul 6 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6;  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - legea educaţiei naţionale, 

a adresei Şcolii Gimnaziale Speciale pentru deficienţi de auz ,,Sfânta Maria” cu nr. 316 din data de 

03.03.2017 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 6 cu nr. 8962 din data de 03.03.2017, 

redirecţionată şi înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2551 din data de 

07.03.2017, a adresei Şcolii Primare ,,Albă ca Zăpada” cu nr. 926 din data de 15.03.2017 înregistrată 

la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2840 din data de 15.03.2017 şi a adresei 

Grădiniţei ,,Politehnica” cu nr. 130 din data de 13.02.2017 înregistrată la registratura Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 1812 din data de 16.02.2017, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice  nr. 5613 din data de 25.10.2016; 

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

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din 

data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 astfel:  
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1) Anexa nr. 1 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz 

,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” la unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6; 

2) Anexa nr. 2 prin radierea Şcolii Primare ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii 

Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ 

preuniversitar particular din Sectorul 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările aduse până la data prezentei, 

rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 90 

Data: 30.03.2017 
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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 nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

 de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular  

şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul 

 de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând act de cererea de înlocuire a d-lui consilier Tomescu Constantin înregistrată la Primăria 

Sectorului 6 cu nr. 11792 în data de 22.03.2017 şi la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 

3090 în data de 22.03.2017;   

 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. Sector 6 nr. 289 din data de 

24.11.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 6 din data de 26.01.2017 şi H.C.L. Sector 6 nr. 50 din data de 

23.02.2017; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administraţie 

al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

289 din data de 24.11.2016 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de administraţie al Casei Corpului 
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Didactic a Municipiului Bucureşti şi prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 50 din data de 23.02.2017 privind 

modificarea numărului şi a componenţei reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 şi nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în acestea.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, 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. 91 

Data: 30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 37 şi 39”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 757 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 9 Mai nr. 37 şi 39”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

44521/1/13 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 37 şi 39”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 757 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. 92 

Data: 30.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25”, 

 Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 

suprafaţă de 13.865 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 Serg. Alexandru Cutieru nr. 25”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6003/2/4 

din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25”, Sector 

6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 22.000 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 93 

Data: 30.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25A”,  

Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective  

pe un teren în suprafaţă de 22.000 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6002/2/3 

din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25A”, 

Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 

suprafaţă de 22.000 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 94 

Data: 30.03.2017 
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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 – “Splaiul Independenţei nr. 202M”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.650 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 –

“Splaiul Independenţei nr. 202M”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6001/2/5 

din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 202M”,  Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.650 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. 95 

Data: 30.03.2017 
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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 Torcătoarelor nr. 32”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

583,81 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 Torcătoarelor nr. 32”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 946/1/11 

din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Torcătoarelor nr. 32”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 583,81 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. 96 

Data: 30.03.2017 
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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 Performanţei nr. 18”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi spaţii comerciale 

pe un teren în suprafaţă de 163 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 Performanţei nr. 18”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 4318/2/6 

din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Performanţei nr. 18”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă 

de 163 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. 97 

Data: 30.03.2017 
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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 Deduleşti nr. 16”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 773 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 Deduleşti nr. 16” Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46189/1/16 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 16”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 773 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 



231 

 

 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. 98 

Data: 30.03.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Hanul Ancuţei nr. 6”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

 733,55 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 – 

“Intrarea Hanul Ancuţei nr. 6” Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46191/1/19 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 – “Intrarea Hanul Ancuţei nr. 6”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 733,55 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. 99 

Data: 30.03.2017 
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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 Mărgelelor nr. 24”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă - spaţiu comercial şi birouri pe un teren în suprafaţă  

de 376 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 Mărgelelor nr. 24”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46185/1/17 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 24”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă - spaţiu comercial şi birouri pe un teren în suprafaţă de 376 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. 100 

Data: 30.03.2017 
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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. 68-70”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

1.163 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 – 

“Drumul Osiei nr. 68-70”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46184/1/18 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. 68-70”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.163 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. 101 

Data: 30.03.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 54”, Sector 6,  

pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 8.159 m.p.,  

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Timişoara nr. 54”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 2845/2/9 

din 20.02.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 54”, Sector 6, pentru 

extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 8.159 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. 102 

Data: 30.03.2017 
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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 Nicodim nr. 19”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 700 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 Nicodim nr. 19”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 945/1/12 

din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Nicodim nr. 19”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 700 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. 103 

Data: 30.03.2017 
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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 Frt. Rostogolea Gheorghe nr. 1”, 

 Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă 

 pe un teren în suprafaţă de 211 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 Frt. Rostogolea Gheorghe nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46145/1/14 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Frt. Rostogolea Gheorghe nr. 1”, Sector 

6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 211 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. 104 

Data: 30.03.2017 
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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 Doftanei nr. 127F”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 581 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 – 

“Drumul Valea Doftanei nr. 127F”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40052/6/9 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 127F”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 581 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 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. 105 

Data: 30.03.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 44-46”, Sector 6, 

 pentru construire imobil cu funcţiunea de hală auto şi vulcanizare pe un teren în suprafaţă de  

566 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 – 

“Şoseaua Virtuţii nr. 44-46”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

39258/6/15 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 44-46”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de hală auto şi vulcanizare pe un teren în suprafaţă de 566 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 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. 106 

Data: 30.03.2017 
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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 – “Prelungirea Ghencea nr. 95”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 662 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 – 

“Prelungirea Ghencea nr. 95”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15326/2/19 din 28.03.2016 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 95”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 662 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 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. 107 

Data: 30.03.2017 
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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 Elena Farago nr. 3”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

 în suprafaţă de 206 m.p. – suprafaţă măsurată de 205 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 Elena Farago nr. 3”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu al Sectorului 6 nr. 

48273/1/3 din 16.01.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 3”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 m.p. – suprafaţa 

măsurată de 205 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 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. 108 

Data: 30.03.2017 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6,  

pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  

2.395 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 Belşugului nr. 49U”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6nr. 

35456/6/13 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 respinge Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 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 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. 109 

Data: 30.03.2017 
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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 Budieni nr. 4”, Sector 6,  

pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă  

de 196 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 Budieni nr. 4”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

39979/6/5 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 Budieni nr. 4”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 

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 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. 110 

Data: 30.03.2017 

 

  



256 

 

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 transmiterii în administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 6, a terenului limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

 Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

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

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a terenului 

limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, 

teren identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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. 111 

Data: 30.03.2017 

 

 

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

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând adresa nr. 1222178/02.03.2017 a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 

înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu nr. 

D/4411/02.03.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) lit. c) şi art. 8 lit. a) din H.G. nr. 1437/2004 

privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, precum şi art. 

115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 după cum 

urmează:   

- PREŞEDINTE: – Secretarul Sectorului 6 

- VICEPREŞEDINTE: GABRIELA SCHMUTZER – Director General D.G.A.S.P.C. Sector 6 

 MEMBRI: 

1. Dr. MOICEANU MARIANA – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti 

2.  PETRA MIHAELA CĂLIN – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a 

Municipiului Bucureşti 

3.  EPURE DANIEL – reprezentant al Fundaţiei Filantropice Metropolis 

4.  VOLINTIRU MARIANA – psihopedagog, reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti 

5.  UNGUREANU VASILE-GABRIEL – reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti. 

 (2) La data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. Sector 6 nr. 9/2016, precum şi alte dispoziţii 

contrare, se abrogă. 
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 Art. 2. (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Comisia 

pentru Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 112 

Data: 30.03.2017 
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