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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar General 

DISPOZIȚIE 

Nr.: 1543 din 02.11.2017 

 

PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA 

ŞI COMBATEREA POLEIULUI 

ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2017 -2018 
 

Având în vedere referatul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice prin care se propune 

PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI COMBATEREA POLEIULUI 

ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2017-2018; 

În conformitate cu adresele: Primăriei Sector 1 nr. 3266/26.10.2017, Primăriei Sector 2 nr. 

91194/10.102017, Primăriei Sector 3 nr. 12554724.10.2017, Primăriei Sector 4 nr. 57802/24.10.2017, 

Primăriei Municipiului Bucureşti (pentru Sectorul 5) nr. 12616/04.10.2017, Primăriei Sector 6 nr. 

SU/231/04.10.2017, Administraţiei Domeniului Public Sector 2 nr. 13686/11.10.2017, Administraţiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 11825/11.10.2017, adrese prin care au fost 

înaintate Programele de Măsuri şi Acţiuni ce urmează a se desfăşura pentru deszăpezirea şi 

combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti. 

Văzând prevederile art. 2, alin (3), lit. g) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată şi art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată; 

Potrivit art. 58-68 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015 - Anexa, privind aprobarea Regulamentului 

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

Ţinând seama de art. 8 lit. f) din O.G. nr. 21/2002 - privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale modificată şi aprobată prin Legea nr. 515/2002; 

În baza art. 55 şi art. 56 Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Bucureşti; 

În baza Anexei 1 Cap. IV, Art. 5, alin. 2, lit. e) subpunctul 3), lit. f) din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 

privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti. 

În temeiul art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 alin. (1) şi a art. 85 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

Art.  1. La nivelul Municipiului Bucureşti se va executa Programul de măsuri şi acţiuni 

privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2017-2018. 
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Art. 2. Pentru coordonarea şi supravegherea Programului de măsuri şi acţiuni menţionat la art. 

1, se constituie Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului, având componenţa 

prevăzută în Anexa 1 la prezenta Dispoziţie, şi  Grupa Tehnică având componenţa prevăzută în 

Anexa 2 la prezenta Dispoziţie. 

 

Art. 3. În vederea îndeplinirii atribuţiilor de coordonare, monitorizare şi control ce revin Primăriei 

Municipiului Bucureşti conform de Art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 101/2006 republicată, a serviciului de salubrizare a localităţilor, punerea în 

aplicare a Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru 

iarna 2017-2018 se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, către Primăriile 

Sectoarelor 1 -6. 

 

Art. 4. Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului în 

Municipiul Bucureşti pentru iarna 2017-2018 cuprinde Programele de deszăpezire şi combaterea 

poleiului pentru iarna 2017-2018 executate de către: COMPANIA ROMPREST SERVICE S A, S.C. 

SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A, S.C. 

URBAN S.A, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, precum şi programele executate de R.A.T.B, 

R.A.D.E.T, S.C, METROREX S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, S.C. APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A, ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI 

SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi PRIMĂRIA SECTOR 5 prin 

societăţile comerciale ce îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 5, prevăzute în Anexa 3. 

 

Art. 5. Programele de deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2017- 2018 executate 

de către: COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, SC 

AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A şi al S.C. URBAN S.A, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC SECTOR 2 şi ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 

6 pe arterele destinate traficului R.A.T.B. (inclusiv pasajele subterane şi supraterane destinate traficului 

auto, cât şi pietonal), spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor 

mijloacelor de transport în comun, accesul la staţiile de metrou, cât şi căile de acces la/de la obiectivele 

ce deservesc servicii vitale pentru populaţie (instituţiile publice, sănătate, alimentaţie publică, 

învăţământ, asigurare energie electrică, termică, etc), toate aceste căi de acces trebuie să fie 

practicabile în termen de maximum 6 ore de la încetarea acestor fenomene specifice, aceasta 

reprezentând URGENŢA 1 de intervenţie. 
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De asemenea în URGENŢA 1 se realizează obligatoriu operaţiunile de curăţare şi transport al 

zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante pe arterele sau tronsoanele în pantă, poduri. 

 

Art. 6. Tot în cadrul URGENŢEI 1 se execută tratamentele preventive destinate combaterii 

poleiului. Aplicarea acestora se face în maxim 2 ore de la avertizarea meteorologică, începând cu 

pantele, rampele, podurile şi pasajelele rutiere continuându-se apoi cu arterele cu trafic auto şi R.A.T.B, 

inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public şi social. 

Tratamentele cu material antiderapant se vor executa, ori de câte ori situaţia o va impune, în 

condiţii de precipitaţii de durată, nivel de trafic, după operaţiunile de pluguit, etc. 

 

Art. 7. Operatorii serviciului de salubrizare vor efectua programe de deszăpezire şi combatere a 

poleiului pe arterele care fac legătura între: arterele cu trafic R.A.T.B., menţionate la Art. 5, şi arterele 

secundare, tot în în condiţiile URGENŢEI 1. 

 

Art. 8. În condiţiile URGENŢEI 1 se vor aplica şi programele efectuate de către R.A.T.B. 

Acţiunea de deszăpezire efectuată de către R.A.T.B pe căile de rulare a tramvaielor va fi în strictă 

coordonare cu programele de deszăpezire şi combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare din 

sectorul respectiv. 

Dispeceratul R.A.T.B are obligativitatea de a comunica prin intermediul staţiilor de emisie-

recepţie cu cel puţin 1 oră înainte, începerea acţiunii în cadrul programelor de deszăpezire, precum şi 

punctele din care urmează să înceapă utilajele de deszăpezire ale R.A.T.B.-ului programele de 

deszăpezire, pentru a putea fi remediate situaţiile în care acţiunea R.A.T.B. se realizează după 

deszăpezirea deja executată de către operatori. 

 

Art. 9. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru staţiile R.A.T.B (autobuze, troleibuze şi 

staţiile de tramvai de pe trotuar) se face de către operatorii serviciului de salubrizare. Refugiile pietonale 

ale staţiilor R.A.T.B (tramvai) se execută de către R.A.T.B. în conformitate cu lista din Anexa 7 

întocmită de R.A.T.B. 

Deszăpezirea capetelor de linii este în sarcina operatorilor serviciului de salubrizare în 

conformitate cu lista din Anexa 8, întocmită de R.A.T.B şi însuşită de către operatori. 

Aceste prestaţii se realizează în cadrul URGENŢEI 1 şi se finalizează în maxim 6 ore de la 

încetarea fenomenelor meteorologice specifice. 

 

În cazul neefectuării prestaţiilor menţionate se vor aplica sancţiuni conform H.C.G.M.B. nr. 

119/2010. 
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Art. 10. Programul de deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2017- 2018 efectuat 

de către: ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, prevăzute în Anexa 3, se aplică pe arterele cu trafic 

auto şi pe arterele cu obiective sociale (altele decât cele incluse în programul efectuat de operatorul 

serviciului de salubrizare), imediat după declanşarea fenomenelor meteorologice specifice şi se 

finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. Această intervenţie reprezintă tot 

URGENŢA 1. 

 

Art. 11. În condiţiile URGENŢEI 1 se vor efectua şi programele: R.A.D.E.T, ADMINISTRAŢIA 

LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI 

CREMATORIILOR UMANE, S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A, S.C. METROREX S.A, S.C. LUXTEN 

LIGHTING COMPANY S.A, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI 

SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI. 

În cadrul acestor programe, instituţiile şi societăţile menţionate mai sus vor executa 

deszăpezirea şi combaterea poleiului, în mod obligatoriu, pe trotuarele din jurul parcurilor, grădinilor 

publice, clădirilor şi a terenurilor deţinute/administrate de către acestea. 

 

Art. 12. Administraţia Străzilor va asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului în toate 

parcările pe care le administrează, inclusiv căile de acces ale acestor parcări. Această intervenţie se va 

realiza în cadrul URGENŢEI 1. 

 

Art. 13. Administraţia Străzilor şi R.A.T.B. vor interveni în cadrul URGENŢEI 1 pentru 

îndepărtarea zăpezii depusă pe indicatoarele de semnalizare rutieră conform ariei de responsabilitate. 

 

Art. 14. Deszăpezirea parcărilor de reşedinţă revine în sarcina administratorilor / deţinătorilor. 

 

Art. 15. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Dispoziţii, operatorii serviciului 

de salubrizare vor transmite Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, listele cu 

trotuarele care vor fi incluse în programele de deszăpezire şi combaterea poleiului după cum urmează: 

- se încadrează în prevederile Art. 5, alin. (2), lit. g), din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 120/2010 : 

trotuarele aferente diverselor spaţii publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului şi care se 

constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiaşi sens de mers etc; 

- trotuarele aferente azilelor de bătrâni, centrelor de copii, căminelor şi adăposturilor sociale, 

şcolilor speciale; 

- trotuarele aferente imobilelor/terenurilor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deţinătorii 
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legali cât şi trotuarele pe care nu se află imobile. 

Obligativitatea realizării deszăpezirii şi combaterii poleiului la aceste obiective (trotuare), care au 

fost identificate în teren de către operatorii serviciului de salubrizare împreună cu reprezentanţii 

Primăriilor Sectoarelor 1- 6, revine în totalitate operatorului serviciului de salubrizare. 

 

Art. 16. Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii şi a gheţii se 

execută în maxim 12 ore de la finalizarea Programelor de deszăpezire şi combaterea poleiului, pentru 

arterele care necesită această operaţiune, prevăzută în cadrul URGENŢEI 1. 

Pentru restul arterelor, operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii 

se vor finaliza în maxim 8 ore de la terminarea URGENŢEI 2, pentru arterele care necesită această 

operaţiune. 

În funcţie de condiţiile meteorologice şi de traficul aferent acestor artere, termenele de 

intervenţie pentru această operaţiune, pot fi modificate (exemple: ninsori abundente, viscole, maşini 

parcate, care blochează accesul utilajelor, etc.) 

Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii reprezintă URGENŢA 3 

de acţiune. 

Simultan cu îndepărtarea zăpezii de pe drumurile publice se vor degaja atât rigolele, cât şi 

gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de 

canalizare. 

Evacuarea zăpezii se va executa cu prioritate după cum urmează: la treceri de pietoni, guri de 

scurgere, rigole, etc. Această operaţie se va finaliza în termen de 10 ore de la terminarea URGENŢEI 

1. 

 

Art. 17. Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de 

canalizare avizate în prealabil de S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

 

Art. 18. Imediat ce arterele din cadrul URGENŢEI 1 (prevăzute la Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 

9 şi Art. 10) vor fi aduse în stare de practicabilitate, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. 

SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A şi S.C. 

URBAN S.A, vor acţiona pe restul arterelor care nu au fost incluse în URGENŢA 1, străzi care nu au 

fost cuprinse în programele de deszăpezire executate de către ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 

6. 

Această intervenţie reprezintă URGENŢA 2, care are termen de finalizare de 12 ore de Ia 

încetarea fenomenelor meteorologice. 
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În situaţia în care fenomenele meteorologice specifice sunt foarte abundente sau au o durată de 

timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a 

arterelor din cadrul URGENŢEI 1, simultan cu demararea acţiunii şi pe arterele din URGENŢA 2. 

 

Art. 19. în cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se 

va interveni cu utilaje de deszăpezire care vor acţiona în baterie formată de 3-5 utilaje specifice 

deszăpezirii, care să se desfăşoare din axul arterei spre bordura carosabilului, pentru degajarea cu 

prioritate a zăpezii de pe arterele pe care se desfăşoară transportul în comun, intrările- ieşirile către 

Autostrada A1, Autostrada A2, DN1, etc. Bateriile de utilaje vor fi însoţite de echipajele Poliției Locale a 

sectoarelor 1- 6 sau Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti 

Pentru a facilita acţiunea utilajelor în baterie, tronsoane din arterele pe care se acţionează pot fi, 

după caz, blocate parţial cu sprijinul Brigăzii de Poliţie Rutieră, a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti 

şi a Poliţiei Locale a Sectoarelor 1- 6. 

 

Art. 20. Toţi operatorii serviciului de salubrizare care efectuează Programele de deszăpezire şi 

combaterea poleiului au obligaţia de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripţionate în 

mod distinct) pentru intervenţii punctuale solicitate de echipajele de urgenţă (poliţie, salvare, SMURD, 

pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică). Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuţia 

programelor menţionate anterior. 

 

Art. 21. Operatorii serviciului de salubrizare au obligaţia de a dimensiona parcul auto astfel 

încât utilajele specifice să poată interveni simultan atât în cazul situaţiei descrise Ia Art. 18 paragraful 3, 

cât şi pentru intervenţiile punctuale de la Art. 20. 

 

Art. 22. Operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor transmite 

Primăriei Municipiului Bucureşti la Direcţia Generală Operaţiuni-Serviciul Dispecerat Comunicare, 

Audienţe şi la Direcţia Utilităţi Publice, după fiecare intervenţie, zilnic până la orele 8
30

 o copie a 

"Jurnalului de activitate pe timp de iarnă“ conform art. 64 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va cuprinde în mod obligatoriu cerinţele prevăzute la 

art. 64 alin. (3) din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 

Art. 23. Toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei pe întreaga 

perioadă de iarnă, vor transmite la Serviciul Dispecerat - Direcţia Generală Operaţiuni şi Direcţia Utilităţi 

Publice, datele cu privire la situaţia stocurilor de materiale antiderapante şi a asigurării utilajelor de 

deszăpezire, conform tabelului din Anexa 6. Raportarea se face zilnic în cazul în care sunt prezente 
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fenomenele meteorologice specifice sau avertizări meteo şi ori de câte ori sunt solicitate date de 

către Instituţia Prefectului şi Ministerul Afacerilor Interne, şi săptămânal dacă nu au loc 

intervenţii, nu sunt prezente fenomene meteorologice specifice şi nu există nici o avertizare 

meteo în acest sens. 

 

Art. 24. Pe arterele unde există lucrări de modemizare/reabilitare la sistemul rutier sau la calea 

de rulare a tramvaielor, se vor lua măsuri de împrejmuire (garduri de protecţie) şi semnalizare 

corespunzătoare a şantierelor, prin grija executantului lucrării, pentru a preveni eventualele accidente 

pe timp de iarnă. 

 

Art. 25. Operatorii serviciului de salubrizare au obligaţia să încheie convenţii cu Administraţia 

Naţională de Meteorologie pentru a cunoaşte prognoza meteo pentru următoarele 3 zile privind evoluţia 

temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. 

 

Art. 26. Activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului devine operativă odată cu apariţia 

primelor fenomene meteorologice specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2017, şi va continua până la 

dispariţia fenomenelor specifice iernii, chiar dacă acestea se înregistrează după 15.03.2018. 

 

Art. 27. În cazul avertizărilor meteo privind apariţia fenomenelor specifice: ninsori/polei, 

operatorii serviciului de salubrizare vor poziţiona utilajele destinate intervenţiilor specifice în locaţii uşor 

accesibile pe raza zonei de acţiune. In cazul rampelor, pantelor, podurilor şi pasajelor auto utilajele vor 

fi amplasate în vecinătatea acestora. Toate aceste măsuri sunt menite să asigure intervenţia rapidă pe 

Programele de deszăpezire şi combaterea poleiului. 

 

Art. 28. Locaţiile menţionate la art. 27 vor fi evidenţiate în mod distinct în cadrul Programelor de 

deszăpezire şi combatere polei efectuate de operatorii serviciului de salubrizare care vor fi transmise 

Primăriei Municipiului Bucureşti. În cazul avertizărilor meteo care necesită o astfel de organizare, 

aceste locaţii vor fi comunicate şi prin staţiile de emisie recepţie dispeceratului Primăriei Municipiului 

Bucureşti. 

 

Art. 29. Substanţele folosite pentru combaterea poleiului şi a gheţii vor fi stabilite astfel încât să 

respecte prevederile legale în vigoare şi să îndeplinească cerinţele privind protecţia mediului 

înconjurător. Modul de aplicare şi utilizare al substanţelor folosite se va face în conformitate cu 

prevederile art. 67 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 
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Art. 30. Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii pe timp de iarnă conform Art. 12, 

Anexa 1 din H.C.G.M.B nr. 120/2010: 

- să îndepărteze ţurţurii de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului/construcţiei în urma 

fenomenelor meteorologice; 

- să cureţe - în maxim 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice - 

zăpada depusă şi gheaţa formată pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau unde îşi 

desfăşoară activitatea, a sediilor de firmă, a curţilor sau terenurilor deţinute, astfel încât traficul pietonal 

să se desfăşoare în condiţii normale, fără a depozita această zapadă sau gheaţă pe carosabil sau pe 

gurile de canal. La imobilele în care, la parter, funcţionează societăţi comerciale sau prestatori de 

servicii, obligaţiile menţionate revin acestor unităţi pe timpul funcţionării lor. 

Aceste prevederi vor fi aduse la cunoştinţă persoanelor fizice şi juridice prin grija Direcţiilor de 

Specialitate din cadrul PRIMĂRIILOR SECTOARELOR 1- 6 şi a POLIŢIEI LOCALE a SECTOARELOR 

1- 6. 

Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă contravenţională în conformitate 

cu Anexa 1 din H.C.G.M.B nr. 120/2010, Art. 42, lit. a) pentru persoane fizice şi Art. 43, lit. b) pentru 

persoane juridice. 

 

Art. 31. Instituţiile publice, unităţile de alimentaţie publică, pieţele, unităţile sanitare vor lua 

măsuri pentru a asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului pe căile de acces, interioare şi exterioare, 

în maxim 2 ore de la declanşarea fenomenelor meteorologice fără a depozita această zăpadă pe 

carosabil sau pe gurile de canal. 

 

Art. 32. Utilajele de deszăpezire şi combaterea poleiului aparţinând operatorilor care 

efectuează prestaţii pentru agenţii economici vor fi inscripţionate în mod corespunzător şi nu vor fi 

incluse în programele pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe arterele publice. 

 

Art. 33. Se interzice parcarea autoturismelor/autovehiculelor pe partea carosabilă a arterelor cu 

trafic R.A.T.B. din momentul declanşării fenomenelor meteo specifice iernii până la finalizarea 

programului de deszăpezire pe artera respectivă, pe o perioadă de 3 până la 6 ore. 

 

Art. 34. Toate comunicările membrilor Comandamentului, Grupei Tehnice, operatorilor 

serviciului de salubrizare, celorlalţi participanţi la programul de deszăpezire şi combatere polei, care se 

fac în regim de urgenţă, vor fi efectuate prin staţiile de emisie recepţie. În acest sens toţi cei menţionaţi 

vor fi dotaţi cu staţii de emisie recepţie. 
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Art. 35. Administaţiile Domeniului Public (inclusiv toţi operatorii privaţi care prestează activităţi 

de amenajare şi refacere spaţii verzi de pe aliniamente stradale, parcuri şi grădini publice), 

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor pune la dispoziţie pe perioada derulării 

Programului de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2017-

2018 un număr de Tel Verde/Dispecerat care va funcţiona 24 de ore din 24 de ore, la care se vor prelua 

toate sesizările privind crengile şi copacii căzuţi pe carosabil sau spaţiul verde. 

Totodată se va monitoriza atent starea copacilor din parcuri, spaţii verzi şi de pe aliniamentele 

stradale aflate în competenţă astfel încât să fie prevenite accidentele datorate de fenomenele extreme. 

De asemenea, vor avea în dotare echipamente specifice şi un utilaj de deszăpezire echipat 

cu plug pentru a acţiona în cazul crengilor, copacilor căzuţi pe domeniul public. Termenul de intervenţie 

este de 2 ore de la sesizare, constatare. Finalizarea intervenţiei va fi comunicată dispeceratului 

Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 36. Verificarea la bazele de deszăpezire şi combaterea poleiului efectuată de către 

personalul din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice/ Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti - Direcţia Control, se va face conform Regulamentului din Anexa 4. 

 

Art. 37. Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti - Direcţia Control va verifica modul de respectare în teren a programelor de 

deszăpezire şi combaterea poleiului de la Art. 4, întocmindu-se Fişa de control, conform Anexei 5. O 

copie a Fişei de control, în vederea menţinerii atribuţiilor de coordonare, monitorizare şi control ale 

Primăriei Municipiului Bucureşti, va fi transmisă prin fax sau e-mail şi la Direcţia Utilităţi Publice, în 

maxim 24 de ore. 

 

Art. 38. Cazarea şi serviciile oferite oamenilor fără adăpost, pe perioada sezonului rece, va fi 

asigurată la centrele şi în punctele amenajate prin grija DGASMB. 

 

Art. 39. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE, DIRECŢIA 

GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA 

CONTROL, PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1 - 6 - prin Direcţiile de Specialitate, POLIŢIA LOCALĂ a 

SECTOARELOR 1- 6, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI 

PUBLIC 4 S.A, S.C. SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL GRUP S.A., S.C. URBAN S.A., ADMINISTRAŢIA 

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6, R.A.T.B., R.A.D.E.T., S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., S.C. APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A., ADIMINSTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, 
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ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, S.C. METROREX S.A, 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, ADMINISTRŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI ŞI D.G.A.S.M.B. vor duce Ia îndeplinire măsurile prevăzute în Programul de deszăpezire 

şi combaterea poleiului. 

 

Art. 40. Copii după prezenta Dispoziţie se vor transmite: atât celor interesaţi cât şi 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A, S.C. ENGIE Romania S.A., S.C. Electrocentrale 

Bucureşti S.A., S.C. Enel Distribuţie Muntenia S.A., Brigăzii Rutiere Bucureşti prin grija Direcţiei 

Administraţie Publică. 

 

Art. 41. - Anexele 1* - 8* fac parte din prezenta Dispoziţie. 

 
 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

Georgiana ZAMFIR 

AVIZAT 

Direcția Juridic 

Director Executiv 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit insp. Elena Bercus 

 

 
 

 

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

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar General 

 

DISPOZIȚIE 

Nr. 1544 din 02.11.2017 

 

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

10988/1/18.10.2017; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanţă, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2017; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 61 alin. (3) și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

Art. 1 - Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul intern de acordare a voucherelor 

de vacanţă pentru salariaţii aparatului de specialitate al Primarului General şi aparatului 

permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform anexei* la prezenta 

dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

 

Art. 2 - Salariaţii cu funcţii de conducere vor aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine 

prevederile prezentului regulament conform art. 24 din Regulamentul intern de acordare a 

voucherelor de vacanţă pentru salariaţii aparatului de specialitate al Primarului General şi 

aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

prezenta dispoziţie. 

 

Art. 4 - Toate direcţiile şi compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Direcţia Administraţie Publică va asigura 

difuzarea acesteia. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Georgiana ZAMFIR 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar General 

 

DISPOZIȚIE  

Nr. 1553 din 03.11.2017 

privind aprobarea Caietului de obiective pentru instituţia publică de cultură de interes local al 

Municipiului Bucureşti Teatrul Odeon,  

în vederea organizării concursului de proiecte de management 

 

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia 

Cultură, Sport, Turism nr. 6887/17.10.2017; 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

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

desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-

cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) şi c) şi art. 68 alin. (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

 

DISPUNE: 

 

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

Municipiului Bucureşti Teatrul Odeon, în vederea organizării concursului de proiecte de 

management, Caiet prevăzut în Anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art. 2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro - secţiunea Acte Normative şi 

secţiunea Anunţuri) şi a Teatrului Odeon (www.teatrul-odeon.ro). precum şi prin afişare la sediul 

instituţiei. 

 

Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism, Direcţia Managementul 
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Resurselor Umane şi Teatrul Odeon vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

AVIZAT, 

Direcția Juridic 

Director Executiv 

Adrian IORDACHE 

AVIZAT, 

Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

Georgiana ZAMFIR 

 

 

 

Întocmit: Traian Constantin PETRESCU, Director Executiv DCST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ț I E 

Nr. 1564 din 06.11.2017 

 

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

11625/1/02.11.2017; 

 

 În  temeiul art. 57 alin. (2), art. 61, art. 63,  art. 65 și art. 68  alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se deleagă domului BĂDULESCU Aurelian – Viceprimar, toate 

atribuțiile Primarului General privind următoarele instituții și servicii publice de interes local: Centrul 

de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al 

Municipiului București, Administrația Grădina Zoologică, Clubul Sportiv Municipal București; 

Art. 2 Cu aceași dată se modifică anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului General nr. 856/06.07.2017 

modificată și completată de Dispoziția Primarului General nr. 1239/11.09.2017, conform anexei 1 la 

prezenta dispoziție; 

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea art. 2 din dispoziția 

Primarului General nr. 1239/11.09.2017; 

Art. 4 Domnul BĂDULESCU Aurelian - viceprimar și instituțiile și serviciile publice de interes local, 

nominalizate vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 Avizat 

Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

GEORGIANA Zamfir 
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DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

GETA DRĂGOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

 

DIRECȚIA JURIDIC, 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar, D. Tomescu 

 

  



18 

 

DPG  1564/2017 

ANEXA 1  

 

1. Monitorizarea și supravegherea activității următoarelor instituții și servicii  

    publice: 

 

-  Centrul de cultură “Palatele Brâncovenești de Ia Porțile Bucureștiului” 

-  Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane 

-  Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București 

-  Centrul de Protecție a Plantelor București 

-  Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București 

-  Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București 

-  Centrul pentru Tineret al Municipiului București 

-  Casa de cultură “Friedrich Schiller” 

-  Universitatea Populară “Ioan I. Dalles” 

-  Școala de Artă București 

-  Muzeul Național al Literaturii Române 

-  Autoritatea Pentru Supravegherea și Protecția Animalelor 

 

 2. Luarea măsurilor necesare în domeniul gospodării și înfrumusețării  

       Municipiului București; 

3. Luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de  

    animale, în condițiile  legii; 

4. Supravegherea realizării măsurilor de asistență și ajutor social  

5. Îndeplinirea sarcinilor operative dispuse de Primarul General 

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

    solicitarea Primarului General și împuternicirea acestuia; 

 

Pentru activitatea delegată, viceprimarul va întocmi rapoarte trimestriale către  

Primarul General. 

 

Primarul General rămâne competent a exercita oricând atribuțiile delegate. 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar D.Tomescu 



19 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIȚIA 

Nr. 1567 / 07.11.2017 

 

Privind decizia de expropriere în proiectul de utilitate publică 

„Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum şi a 

drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I” 

 

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Infrastructură şi Servicii 

Publice nr. 2252/26.10.2017, 

Conform art. 2 alin. 2, art. 7, art. 8 şi art. 9 alin. 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 

local, republicată şi modificată, art. 5 şi art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 213/08.06.2017 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 31/29.02.2016 privind 

declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, 

canalizare, iluminat public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I” în 

vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local, 

Având în vedere dispoziţiile art. VIII al hotărârii Consiliului General sus-menţionate, conform 

căruia „[...] Primând General al Municipiului Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării 

procedurilor de expropriere ”, 

Având în vedere că sumele de bani aferente despăgubirii proprietarilor imobilelor afectate de 

lucrarea de utilitate publică de interes local Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, 

canalizare, iluminat public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I au 

fost consemnate în conturi deschise pe numele acestora, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 213/08.06.2017, 

Având în vedere că, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 7 şi 8 al Legii nr. 255/2010, au 

fost întocmite rapoartele finale de evaluare pentru imobilele expropriate, avându-se în vedere 

expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, 

Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării intenţiei de expropriere,  

În temeiul art. 61 alin. 2, art. 63 alin. 1 lit. e şi art. 68 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
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PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se expropriază imobilele proprietate privată menţionate în Anexele nr. 1* şi nr. 2*, 

calitatea de expropriator revenind Municipiului Bucureşti. De la data emiterii prezentei Dispoziţii 

operează de drept transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de lucrarea de utilitate 

publică de interes local Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, 

precum şi a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I, identificate potrivit Anexei nr. 1 

şi Anexei nr. 2, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 2 Prezenta Dispoziţie constituie titlu executoriu, fără alte formalităţi, pentru predarea 

bunurilor imobile identificate în Anexele nr. 1 şi nr. 2, atât împotriva celor expropriaţi cât şi împotriva 

celor care pretind orice drept legat de aceste imobile până Ia soluţionarea definitivă şi irevocabilă a 

litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. 

Art. 3 Prezenta Dispoziţie produce efecte şi în următoarele situaţii: 

Persoanele expropriate nu s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în termenul 

de 20 de zile calendaristice de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri; 

Persoanele expropriate s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în termenul 

menţionat mai sus, dar nu au depus documente care să ateste dreptul de proprietate sau un alt drept 

asupra imobilelor expropriate; 

Nu sunt cunoscuţi sau nu au fost identificaţi corect toţi proprietarii şi titularii altor drepturi asupra 

imobilelor expropriate; 

Există succesiuni nedeschise sau aflate în dezbatere, precum şi succesori necunoscuţi asupra 

imobilelor expropriate; 

Nu se ajunge la o înţelegere cu privire la valoarea despăgubirii pentru imobilele expropriate. 

Art. 4 În baza prezentei Dispoziţii, reprezentanţii Municipiului Bucureşti vor solicita înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere compus din 181 mp 

construcţii şi, respectiv, 8.092 mp teren dintr-un total de 16.681 mp. teren afectat de lucrarea de 

utilitate publică. 

Art 5 Prezenta Dispoziţie produce efecte de la data emiterii şi va fi afişată la sediul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, Ia sediul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Art. 6 Contestaţiile formulate de persoanele îndreptăţite în legătură cu prezenta Dispoziţie nu 

suspendă transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate către Municipiul Bucureşti. 

Art. 7 Anexele nr. 1* şi nr. 2* cu imobilele expropriate fac parte integrantă din prezenta 

Dispoziţie. 
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Art. 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei Dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

   

AVIZAT 

Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

Georgiana ZAMFIR 

 

 

 

 

AVIZAT, 

DIRECȚIA JURIDIC, 

Director Executiv 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

Întocmit   inspector  Mircea Leca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Primar General 

DISPOZIȚIE 

Nr. 1641 din 24.11.2017 
 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate nr. 11305/ 06.11.2017 al Direcţiei de Mediu din 

cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană. 
  

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

publice centrale şi locale au obligaţia adoptării măsurilor necesare în vederea îmbunătăţirii calităţii 

aerului pentru asigurarea sănătăţii populaţiei; 
  

 În baza HCGMB nr. 258/30.06.2017 privind aprobat proiectul “Biciclişti în Bucureşti"; 
  

 În baza HCGMB nr. 371/11.09.2017 privind suplimentarea numărului de vouchere în cadrul 

proiectului “Biciclişti în Bucureşti” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017; 
  

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art. I. Regulamentul prevăzut în anexa Dispoziţiei Nr. 944 din 21.07.2017 se modifică conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta Dispoziţie ; 
  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Nr. 944 din 21.07.2017 rămân neschimbate ; 
  

 Art. III Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Economic, Direcţia Generală Operaţiuni şi direcţiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

   

 

AVIZAT 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

AVIZAT 

SECRETAR GENERAL  

Georgiana ZAMFIR 

 
 

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

 

http://www.pmb.ro/
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                 Oana GRIGORE 

 

  



24 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

SUMAR  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

  



25 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr.  570 din 22.11.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Bucureşti şi 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în vederea demarării proiectului „Centura Verde 

a municipiului Bucureşti”……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

27 

Hotărârea nr.  571 din 22.11.2017 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul 

Bucureşti pentru asigurarea contribuţiei proprii a deţinătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenţie privind 

creşterea calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural - arhitecturală a anvelopei 

acestora……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

29 

Hotărârea nr. 572 din 22.11.2017 privind asigurarea de către Municipiul Bucureşti a sumelor reprezentând cota de 

contribuţie proprie a proprietarilor de spaţii comerciale situate la parterul imobilului din Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 29-

31, sector 5, Bucureşti şi modalitatea de recuperare a acestor sume………………………………………………................ 

 

 

31 

Hotărârea nr. 573 din 22.11.2017 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 

lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti”……………………………….. 

 

33 

Hotărârea nr.  574 din 22.11.2017 privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" domnului 

Helmuth Duckadam……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

35 

Hotărârea nr.  575 din 22.11.2017 privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" domnului 

Dorin Petruţ – colonel  în retragere…………………………………………………………………………………………………… 

 

36 

Hotărârea nr.  576 din 22.11.2017 privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" domnului 

Daniel Porumb - plutonier major în retragere………………………………………………………………………........................... 

 

37 

Hotărârea nr.  577 din 22.11.2017 privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti"  domnului 

Eugen - Valentin Pătru – caporal………………………………………………………………………………………………………... 

 

38 

Hotărârea nr. 578 din 22.11.2017 privind atribuirea denumirii de  Piaţa Radu - Anton Câmpeanu (om politic liberal, n.1922 

– d.2016) spaţiului public situat la intersecţia dintre Calea Griviţei x Calea Victoriei, sector 1………………………………… 

 

39 

Hotărârea nr.  579 din 22.11.2017 privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar a imobilelor 

situate in Bucureşti, strada Biserica Enei nr. 14, sector 1, strada Franceză nr. 30, sector 3 şi strada Spătarului nr. 36, 

sector 2, în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe perioada 

consolidării……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

41 

Hotărârea nr. 580 din 22.11.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită Protoieriei Sectorului VI Capitală a terenului în 

suprafaţă de 149 mp, situat în str. Cernişoara, sector 6, în vederea construirii unei biserici în cartierul Militari…………… 

 

42 

Hotărârea nr. 581 din 22.11.2017 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

Bucureşti a unei părţi din imobilul 1049 situat în Bd. Timişoara nr. 5, sector 6……………………………………………… 

 

44 

Hotărârea nr. 582 din 22.11.2017  privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului 

București a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat la parterul imobilului din Intrarea Drăgușa, nr. 8, 

sector 4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

46 

Hotărârea nr. 583 din 22.11.2017 privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Strada Ritmului nr. 21, 

sector 2, în suprafaţă de 94 mp, teren aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar realizării extinderii unui 

imobil cu destinaţia de locuinţe collective……………………………………………………………………………………………. 

 

 

47 

Hotărârea nr. 584 din 22.11.2017 privind declararea ca bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 

Bucureşti a imobilelor situate în str. Secerei nr. 102 - 104, nr. 106 şi nr. 108-110, sector 4 şi darea acestor bunuri în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4………………………………………………………………………………….. 

 

 

49 

Hotărârea nr. 585 din 22.11.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziţioneze pentru şi în 

numele municipiului Bucureşti, imobilul teren în suprafaţă de 968 mp situat în str. Secerei nr. 106A - Secerei fără număr,  

sector 4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

51 

Hotărârea nr.  586 din 22.11.2017 privind atribuirea denumirii de "Parcul Centenarului" spaţiului verde situat în sectorul 5 

la intersecţia arterelor de circulaţie str. Dr. Dumitru Bagdasar, str. Nicolae Paulescu şi str. 

Dr. Gheorghe Marinescu şi darea în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti………………. 

 

 

53 

Hotărârea nr. 587 din 22.11.2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 

transmiterea imobilelor 1108 şi 1868 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti………………... 

 

 

55 

Hotărârea nr. 588 din 22.11.2017 privind aprobarea preluării Centrului pentru Persoane Vârstnice “Sfântul Nectarie”, din 

administrarea Consiliului Local Sector 4 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti………………………………………………… 

 

 

57 



26 

 

Hotărârea nr. 589 din 22.11.2017 privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate de către Administraţia Străzilor 

pentru identificarea soluţiilor tehnice de iluminare şi semnalizare luminoasă a trecerilor de pietoni nesemaforizate situate 

pe arterele aflate în administrarea acesteia………………………………………………………………………………………. 

 

 

59 

Hotărârea nr. 590 din 22.11.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 372/11 09.2017 pentru asigurarea de 

către Regia Autonomă de Transport Bucureşti a transportului public local pentru elevii de la Şcoala nr. 141 “Ion I. C. 

Brătianu“ la Şcoala Gimnazială nr. 127………………………………………………………………………………………………… 

 

 

60 

Hotărârea nr. 591 din 22.11.2017 privind schimbarea încadrării urbanistice a terenului în suprafaţă de 1838,00 mp situat 

în Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 273, sectorul 1, Bucureşti, din U.T.R. V1a – spaţii verzi, parcuri, grădini, 

scuaruri şi fâşii plantate publice, în U.T.R. L1d - locuinţe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona 

culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei…………………………………………………………. 

 

 

 

62 

Hotărârea nr. 592 din 22.11.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea 

activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale……………………………………………………………………… 

 

64 

Hotărârea nr. 593 din 22.11.2017 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată la nivelul 

Clubului Sportiv Municipal Bucureşti……………………………………………………………………………………………….. 

 

66 

Hotărârea nr. 594 din 22.11.2017 privind încheierea unui acord – cadru de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare 

juridică a Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic……………………………………………………………….. 

 

68 

Hotărârea nr. 595 din 22.11.2017 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 142/11.04.2017 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A……………………………………………………………………………………... 

 

 

69 

Hotărârea nr.  596 din 22.11.2017 pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între 

entităţile juridice la care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar………………………………………………………………. 

 

71 

Hotărârea nr. 597 din 22.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intr. Tudor Ştefan nr. 31A, nr. 33, nr. 33A, 

nr. 35 şi nr. 37, Sector 1…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

72 

Hotărârea nr. 598 din 22.11.2017 privind  iniţierea, pregătirea şi implementarea proiectului „Primăria Copiilor”……… 74 

Hotărârea nr. 599 din 22.11.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2017 privind aprobarea 

listelor de priorităţi pe structuri de camere întocmite în baza criteriilor și punctajelor stabilite conform prevederilor de către 

Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe 

sociale și aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 162/2015, prevăzute în anexa nr. 2....................................................... 

 

 

 

76 

Hotărârea nr. 600 din 22.11.2017 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, în calitate de solicitant, la proiectul „A Safer Life For Older Women: Training  Professionals And Implementing 

Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women” (O viaţă mai sigură pentru femeile 

vârstnice: pregătirea profesioniştilor şi implementarea mecanismelor de cooperare pentru combaterea violenţei şi abuzului 

împotriva femeilor vârstnice)…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

78 

Hotărârea nr. 601 din 22.11.2017 privind înfiinţarea Direcţiei Guvernanţă Corporativă şi a Serviciului EURO - 2020 

precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013…………….. 

 

80 

Hotărârea nr. 602 din 22.11.2017 privind rectificarea Bugetului Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 

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

 

83 

Hotărârea nr. 603 din 22.11.2017 privind  aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată pentru anul 2017, 

calculată conform Anexei nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. 317/2008………………………………………………………………………. 

 

85 

Hotărârea nr. 604 din 22.11.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea aderării 

Sectorului 4 la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)……………… 

 

87 

Hotărârea nr. 605 din 22.11.2017 privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

a imobilului din Strada Berzei nr. 21, sector 1……………………………………………………………….... …………………… 

 

88 

  



27 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Bucureşti şi  

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în vederea demarării 

proiectului „Centura Verde a municipiului Bucureşti” 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu nr. 11663/14.11.2017;  

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 42/20.11.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 507/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin 

Drăcea” nr. 21123/01.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 

11148/02.11.2017; 

În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârii C.G.M.B  nr. 328/30.08.2017 pentru demararea procedurilor în vederea realizării 

obiectivului Centura Verde a Municipiului Bucureşti; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin 

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

- Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Bucureşti şi Institutul 

Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” în vederea demarării proiectului 

Centura Verde a Municipiului Bucureşti, denumit în continuare protocol de colaborare. 

 Art. 2 Protocolul de colaborare este prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Direcţia de Mediu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului Bucureşti va asigura o bună colaborare cu specialiştii Institutului Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” pe toată durata derulării protocolului de colaborare. 
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Art. 4 Suma aferentă realizării, de către specialiştii Institutului Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” a studiilor/documentaţiilor tehnice elaborate în cadrul 

protocolului de colaborare, ce vor sta la baza realizării proiectului Centura Verde a Municipiului 

Bucureşti, se va suporta din bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de 

 Municipiul Bucureşti pentru asigurarea contribuţiei proprii a deţinătorilor clădirilor, 

 în vederea realizării lucrărilor de intervenţie privind creşterea calităţii arhitectural  

- ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural - arhitecturală a  

anvelopei acestora 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Investiţii şi al Direcţiei 

Generale Economice nr. 4258/15.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 216/20.11.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 508/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 166/22.07.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind 

măsuri de creştere a calităţii architectural - ambientale a clădirilor; 

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

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) şi 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 mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Bucureşti 

pentru asigurarea contribuţiei proprii a deţinătorilor clădirilor, conform Legii nr. 166/22.07.2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii architectural - 

ambientale a clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție privind creșterea calității 

architectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural - arhitecturală a anvelopei 

acestora, pe o perioadă de 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, cu posibilitatea de 5 ani 

de graţie, prevăzut în Regulamentul care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Pentru plata cu întârziere a taxei de reabilitare structural - arhitecturală a anvelopei 

clădirilor, stabilită pentru fiecare deţinător al clădirii, se percep majorări de întârziere conform 

prevederilor Codului de procedură fiscală. 

Art. 3 Taxa pentru reabilitare structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor se urmăreşte şi se 

execută conform prevederilor Codului de procedură fiscală. 

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

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir  

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind asigurarea de către Municipiul Bucureşti a sumelor reprezentând cota  

de contribuţie proprie a proprietarilor de spaţii comerciale situate la parterul imobilului  

din Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Bucureşti şi modalitatea de  

recuperare a acestor sume 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Investiţii şi al Direcţiei 

Generale Economice nr. 4231/14.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 217/20.11.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 509/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 422 /2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologie de întocmire a Obligaţiei privind 

folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia; 

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţiui, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10 şi art. 45 alin. (2) şi 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 Municipiul Bucureşti va asigura cota de contribuţie proprie a proprietarilor de spaţii 

comerciale situate în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, necesară executării 

şi finalizării obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare, extindere și restaurare faţadă imobil 

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, București.” 

Art. 2 Se aprobă modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Bucureşti pentru 

asigurarea contribuţiei din surse proprii ale proprietarilor de spaţii comerciale situate la parterul 

imobilului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Bucureşti. 

Recuperarea se va executa după cum urmează: 
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- rate lunare, fără dobândă, pe durata de recuperare de 25 ani de la data recepţiei la 

terminarea lucrărilor de intervenţie, din care primii 5 ani de graţie, calculată astfel: 

R lunară [lei] = V totală [lei] x 0.4166%, cu regularizare la ultima plată unde: 

R lunară = Rata lunară 

V totală = suma totală avansată de Municipiul Bucureşti pentru asigurarea contribuţiei unui 

proprietar de spaţiu comercial 

0.4166% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate Municipiului 

Bucureşti la durata de recuperare de 240 de luni (20 ani). 

Art. 3. Sumele datorate ca rată lunară, vor fi achitate cel târziu până la data de 30 ale lunii, 

pentru luna în curs, în contul ce îi va fi indicat de către Municipiul Bucureşti. 

Art. 4. Pentru nerespectarea termenului de plată a ratei lunare stabilită pentru fiecare proprietar 

de spaţiu comercial sunt aplicate penalizări în condiţiile Codului de procedură fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Art. 5. Rata lunară se urmăreşte şi se execută în condiţiile Codului de procedura fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 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 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 572 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi  

execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul 

municipiului Bucureşti” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice nr. 2581/16.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 23/20.11.2017, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 58/20.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

510/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă "Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti", prevăzute în 

anexa 1*. 

Art. 2 Se aprobă componenţa Comisiei de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură 

din cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilități Publice și 

documentația necesară pentru obținerea avizului Comisiei de Coordonare a Proiectării, prevăzute în 

anexa 2*. 

Art. 3 Se aprobă prevederile obligatorii ce trebuie cuprinse în conţinutul Avizului de traseu 

eliberat de administratorul domeniului public (Administraţia Străzilor, Administraţiile Domeniului Public 

de Sector), direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau ale primăriilor de 

sector, după caz, prevăzut în anexa 3*. 

Art. 4 Se aprobă documentaţia necesară obţinerii Avizului de Intervenţie, conform anexei 4*. 
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Art. 5 Conţinutul proceselor verbale de recepţie preliminară şi finală a suprafeţelor afectate este 

cuprins în anexa nr. 5. 

Art. 6 Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.L.M.B. nr. 16/1994, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2013, Hotărârea C.G.M.B. nr. 247/2013 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 8 Cererile formulate în vederea obţinerii Acordului/Avizului Primarului General pentru 

execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico - edilitare şi stradale în perioada 15 noiembrie - 15 martie, 

reglementat prin hotărârile prevăzute la art. 7 şi pentru care au fost emise Autorizaţii de Construire pe 

respectivele amplasamente, vor fi redirecţionate către administratorul domeniului public în vederea 

emiterii unui acord în care să se specifice condiţiile de lucru pe timp friguros. 

Art. 9 Nerespectarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor 

de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti" constituie 

contravenţie şi se sancţionează conform anexei 1 cap. VI. 

Art. 10 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa 

publică. 

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

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, direcţiile de poliţie locală ale 

sectoarelor 1 - 6, Administraţia Străzilor, primăriile sectoarelor 1 - 6 Bucureşti, Administraţiile 

Domeniului Public ale sectoarelor 1 - 6, R.A.T.B., S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., R.A.D.E.T., S.C. 

Distrigaz Sud Reţele S.R.L., S.C. Telekom Romania Communications S.A., S.C. E-Distribuţie 

Muntenia S.A., S.C. Metrorex S.A, S.C. Luxten Lighting Company S.A. şi S.C. Netcity Telecom S.R.L. 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir  
 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 573 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti"  domnului Helmuth Duckadam 

 

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

de specialitate nr. 7483/13.11.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 40/21.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 511/21.11.2017 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 

Helmuth Duckadam în semn de recunoaştere pentru promovarea şi susţinerea sportului românesc. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 574 
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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 Dorin Petruţ - colonel în retragere 

 

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

de specialitate nr. 7569/15.11.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 41/21.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 512/21.11.2017 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 Dorin 

Petruţ - colonel în retragere, în semn de recunoaştere pentru eroismul şi dăruirea de care a dat 

dovadă pe teatrul de operaţii din Irak. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 575 
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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 Daniel Porumb - plutonier major în retragere 

 

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

de specialitate nr. 7608/15.11.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 42/21.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 513/21.11.2017 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 

Daniel Porumb - plutonier major în retragere, în semn de recunoaştere pentru eroismul şi dăruirea de 

care a dat dovadă pe teatrul de operaţii din Irak. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 576 
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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 Eugen - Valentin Pătru – caporal 

 

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

de specialitate nr. 7609/15.11.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 43/21.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 514/21.11.2017 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 

Eugen - Valentin Pătru - caporal, în semn de recunoaştere pentru eroismul şi dăruirea de care a dat 

dovadă pe teatrul de operaţii din Afganistan. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 577 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Piaţa Radu - Anton Câmpeanu (om politic liberal, n.1922 – d.2016) spaţiului 

public situat la intersecţia dintre Calea Griviţei x Calea Victoriei, sector 1 

 

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

Municipiului Bucureşti şi  raportul de specialitate nr. 15176/13.10.2017 al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 92/19.10.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 515/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul nr. 992/20.10.2017 al Comisiei de atribuire de denumiri a 

Municipiului Bucureşti; 

         În conformitate cu prevederile: 

- art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea denumirii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 pct. 2 lit. b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2003 privind regulamentul privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de imobile în municipiul 

Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se atribuie denumirea de Piaţa Radu - Anton Câmpeanu (om politic liberal, n.1922 – 

d.2016) spaţiului public situat la intersecţia dintre Calea Griviţei x Calea Victoriei, sector 1. 

Art. 2 Piaţa sus menţionată se identifică potrivit planului de situaţie anexat*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Administraţia Străzilor, Direcţia 

Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 1, Compania 

Naţională Poşta Română SA, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. 

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

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar a imobilelor situate în  

Bucureşti, strada Biserica Enei nr. 14, sector 1, strada Franceză nr, 30, sector 3 şi strada Spătarului nr. 

36, sector 2, în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

pe perioada consolidării 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 17262/16.11.2017 și al Administraţiei Fondului 

Imobiliar nr. 1473/16.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 107/20.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 516/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa nr. 1371/15.11.2017 emisă de Administraţia Municipală pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar in 

administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a părţilor, 

proprietate de stat, din imobilele situate în str. Biserica Enei nr.14, sector 1, strada Franceză nr. 30, 

sector 3 şi strada Spătarului nr. 36, sector 2 pe perioada executării lucrărilor de consolidare. 

Art. 2 Spaţiile comerciale situate în imobilele menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre se 

exclud din lista spaţiilor care se pot vinde în temeiul Legii nr. 550/2002. 

Art. 3 Predarea - primirea acestora se face pe bază de proces verbal încheiat între 

Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

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

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

Bucureşti. Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor 

cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 579 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea în folosinţă gratuită Protoieriei Sectorului VI Capitală a 

 terenului în suprafaţă de 149 mp, situat în str. Cernişoara, sector 6, în vederea 

 construirii unei biserici în cartierul Militari 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 1536499/1556288/ 09.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 109/20.11.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 518/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare solicitările Protoieriei sector VI Capitală, înregistrate la Registratura 

Primăriei Municipiului Bucureşti cu nr. 1536499/26.07.2017 şi nr. 1556288/13.09.2017; 

Ţinând cont de adresele de răspuns nr. 22245/13.09.2017 a Administraţiei Străzilor Bucureşti şi 

nr. 12102/20.10.2017 a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană sector 6; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 3, alin. (4), art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 41 din H.G. nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi 

funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124  din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se declară ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, terenul situat 

adiacent arterei de circulaţie str. Cernişoara, notat cu S2 pe planul de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate sc. 1:500 (anexa 1)*. 

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Protoieriei Sectorului VI Capitală a terenului în 

suprafaţă de 149 mp, situat în str. Cernişoara, sector 6, identificat pe planul de amplasament şi 

delimitare a corpului de proprietate sc. 1:500, (anexa 2)*, în vederea construirii unei biserici în 

cartierul Militari, pe o perioadă de 49 de ani. 

Art. 3 Terenul în suprafaţă de 149 mp, se identifică conform anexelor 1* şi 2*, ce fac parte din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4 În situaţia în care în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei nu s-au 

început lucrările de investiţii sau terenul nu este folosit conform destinaţiei prevăzute la art. 2, 

prezenta hotărâre se revocă de drept. 



43 

 

Art. 5 Operaţiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1 al prezentei 

hotărâri se vor face prin grija şi pe cheltuiala Protoieriei Sector VI Capitală. 

Art. 6 Protocolul de predare – primire se va face în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti şi Protoieria Sector VI Capitală, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti a unei părţi din 

imobilul 1049 situat în Bd. Timişoara nr. 5, sector 6 

 

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

de specialitate nr. 16876/09.11.2017 al Direcţiei Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 110/20.11,2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 519/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 386/2016 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

590/2017; 

Luând în considerare Protocolul de predare-preluare nr. 16816/08.11.2017; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

Bucureşti a părţii din imobilul 1049 Bucureşti, în suprafaţă de 901 mp, bun ce aparţine domeniului 

public al municipiului Bucureşti, în vederea funcţionării unui punct termic. 

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

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Predarea-primirea terenului în suprafaţă de 901 mp se face pe bază de proces-verbal 

încheiat între reprezentanţii Direcţiei Patrimoniu şi reprezentanţii Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4 În cazul nerespectării destinaţiei imobilului prevăzut la art. 1, acesta revine de drept în 

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 

Art. 5 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

Art. 6 Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate a municipiului Bucureşti şi a 

dreptului de administrare în favoarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti se 

face prin grija Direcţiei Patrimoniu. 

Art. 7 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin direcţiile din cadrul aparatului său de 

specialitate şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București 

a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat la parterul imobilului din 

Intrarea Drăgușa, nr. 8, sector 4 
 

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

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

al Administrației Fondului Imobiliar nr. 1993/15.11.2017 ; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 111/20.11.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 520/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 8) 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 preia din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea directă a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea utilizării de către Primăria Municipiului 

Bucureşti prin Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Înzestrare Materială şi Voluntariat a spaţiului cu 

destinaţia depozit, situat la parterul imobilului din Intrarea Drăguşa, nr. 8, sector 4. 

 Art. 2 Predarea - primirea spaţiului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Administraţia Fondului 

Imobiliar şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti. 

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

București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 582 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Strada Ritmului nr. 21, 

sector 2, în suprafaţă de 94 mp, teren aparţinând domeniului privat al Statului Român, 

necesar realizării extinderii unui imobil cu destinaţia de locuinţe colective 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte și al Direcţiei Generale 

Dezvoltare Urbană; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 112/20.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 521/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 

224/15.12.2015 precum şi Certificatului de Urbanism nr. 449/10”R”/04.05.2017 eliberat de Primăria 

Sectorului 2; 

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

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) 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 (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcţii - situat 

în intravilanul Municipiului Bucureşti, Strada Ritmului nr. 21, sector 2, în suprafaţă de 94 mp, în 

favoarea domnului Fadel Mohamed, doamnei Fadel Olivia, domnului Vătămanu Răzvan Aurelian şi a 

doamnei Vătămanu Irina Camelia. 

(2) Terenul aparţinând domeniului privat al Statului Român, ce face obiectul concesionării este 

identificat în C.F. Bucureşti sub nr. 233461, având nr. cadastral 233461, necesar realizării extinderii 

unui imobil cu destinaţia de locuinţe colective. 

Art. 2 Terenul menționat la art. 1, nu constitue rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

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

Art. 3 Redevenţa anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 985 euro/an, reprezentând 4.550 lei/an. Suma va fi 

actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi 

mai mică decât redevenţa aprobată prin prezenta hotărâre. 
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Art. 4 Durata concesionării este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult 

egală cu jumătate din durata iniţială a concesiuni, cu acordul autorităţii concedente. 

Art. 5 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 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 583 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea ca bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului  

Bucureşti a imobilelor situate în str. Secerei nr. 102 - 104, nr. 106  

şi nr. 108-110, sector 4 şi darea acestor bunuri în administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 4 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 16990/13.11.2017 şi al Direcţiei de Mediu nr. 

11574/13.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 113/20.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 522/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de Hotărârea nr. 301/2017 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 4; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 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), art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f), 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 declară ca bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Bucureşti imobilele 

proprietate a municipiului Bucureşti situate în str. Secerei nr. 102 - 104, nr. 106 şi nr. 108 - 110, 

sector 4, identificate conform anexei* la prezenta hotărâre şi se aprobă darea acestora în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4. 

Art. 2 Bunurile menţionate la art. 1 se vor alipi la Parcul Lumea Copiilor şi vor avea destinaţia 

de parc, iar schimbarea destinaţiei atrage după sine revocarea dreptului de administrare. 

Art. 3 Imobilul rezultat va fi inventariat de către administrator conform listei anexă la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 186/2008. 

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

Art. 5 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să efectueze toate demersurile în 

vederea derulării lucrărilor de amenajare ca parc a terenurilor menţionate la art. 1, precum şi să 

înscrie în cartea funciară dreptul de administrare în favoarea Consiliului 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 şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziţioneze 

 pentru şi în numele municipiului Bucureşti, imobilul teren în suprafaţă de 968  

mp situat în str. Secerei nr. 106A - Secerei fără număr, 

 sector 4 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 9011/13.11.2017 şi al Direcţiei de Mediu nr. 

11574/13.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 523/21.11.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 145/2017 adoptată de către Consiliul Local Sector 4; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 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), art. 45, alin. (3) şi art. 81, alin. 2, lit. f), alin. (3) şi 

alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziţioneze, în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, imobilul - teren în suprafaţă de 968 mp, situat în Strada Secerei nr. 106A – 

Secerei fără număr, sector 4, în vederea reîntregirii spaţiului verde din Parcul Lumea Copiilor şi 

redării acestuia către comunitate, identificat conform  anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 După achiziţionare, terenul prevăzut la art. 1 va intra în domeniul public al municipiului 

Bucureşti şi se va alipi la Parcul Lumea Copiilor. 

Art. 3 Imobilul rezultat în urma alipirii va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 4 cu 

păstrarea destinaţiei de parc, iar schimbarea destinaţiei va atrage după sine revocarea dreptului de 

administrare. 

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 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.  
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Art. 6 Documentaţia cadastrală va fi întocmită pe baza datelor şi documentelor deţinute de 

către Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului Bucureşti. 

Art. 7 Consiliul Local al Sectorui 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. 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de "Parcul Centenarului" spaţiului verde situat în sectorul 5 la 

intersecţia arterelor de circulaţie str. Dr. Dumitru Bagdasar, str. Nicolae Paulescu şi str. 

Dr. Gheorghe Marinescu şi darea în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 17442/20.11.2017, Direcţiei de Mediu nr. 

11773/20.11.2017 şi Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 106/20.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 536/22.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul nr. 21/22.11.2017 al Comisiei de atribuire de denumiri a 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea denumirii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se atribuie denumirea de “Parcul Centenarului" spaţiului verde ce aparţine domeniului 

public al municipiului Bucureşti, situat în sectorul 5 la intersecţia arterelor de circulaţie str. Dr. Dumitru 

Bagdasar, str. Nicolae Paulescu şi str. Dr. Gheorghe Marinescu. 

Art. 2 Imobilul menţionat la art. 1 se identifică potrivit planului de situaţie prevăzut în anexa* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al 

Consiliului Local al Sectorului 5 asupra spaţiului verde precizat la art. 1. 

Art. 4 Parcul Centenarului va fi amenajat şi administrat de către Administraţia Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti. 

Art. 5 Bunul imobil va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 186/2008. 

Art. 6 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

Art. 7 Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti va efectua toate demersurile în 

vederea înscrierii în cartea funciară a bunului menţionat la art. 1 ca bun domeniul public al 

municipiului Bucureşti, precum şi a dreptului de administrare al acesteia. 
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Art. 8 Predarea - primirea bunului precizat la art. 1 se face între reprezentanţi ai Consiliului 

Local al Sectorului 5 şi reprezentanţi ai Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti pe baza 

de proces - verbal în termen de 30 de zile. 

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Primăriei Sectorului 5 şi 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. 

Art. 10. Primarul General prin aparatul său de specialitate, Administraţia Lacuri, Parcuri şi 

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

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri  

pentru transmiterea imobilelor 1108 şi 1868 din domeniul public al statului şi  

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului  

Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr.17573/21.11.2017 şi Direcţiei Generale Dezvoltare și 

Investiții nr. 4306/21.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 116/22.11.2017 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 537/22.11.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

-adresa nr. 4329/2017 emisă de Primarul General; 

-adresa nr. A 9464/2017 a Ministerului Apărării Naţionale; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările următoare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilelor 1108 şi 1868, 

precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local, în 

vederea construirii de locuinţe din fonduri locale sau împrumuturi, în termen de 10 ani de la data 

transmiterii. 

Art. 2 Imobilele prevazute la art. 1 se identifică potrivit anexei* care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 În cazul nerespectării destinaţiei imobilelor şi a termenului menţionate la art. 1, acestea 

revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale conform 

prevederilor legale în vigoare. 

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

grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

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

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preluării Centrului pentru Persoane Vârstnice “Sfântul Nectarie”,  

din administrarea Consiliului Local Sector 4 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 4 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Asistență Socială nr. 4299/21.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială  nr. 34/22.11.2017, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 115/20.11.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 538/22.11.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 313/20.11.2017 

- Legii nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 4 - Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, a spaţiului cu altă 

destinaţie în suprafaţă de 712 mp. (parter+etaj 1, 2, 3) şi a terenului aferent, situat în incinta Liceului 

industrial ”Dacia” din strada Căpitan Grigore Marin nr. 42 - 44, sector 4, Bucureşti şi a Centrului 

pentru Persoane Vârstnice “Sfântul Nectarie”. 

Art. 2 Predarea – primirea acestuia se face pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul 

Local Sector 4 și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în termen de 30 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art. 3 Ulterior preluării Centrului prevăzut la art. 1, conform solicitării Consiliului Local Sector 4, 

un procent de 50% din numărul de locuri existente la data predării va fi destinat persoanelor vârstnice 

cu domiciliul pe raza Sectorului 4. 

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

București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Consiliului Local al 

Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 588 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate de către  

Administraţia Străzilor pentru identificarea soluţiilor tehnice de iluminare şi  

semnalizare luminoasă a trecerilor de pietoni nesemaforizate situate pe  

arterele aflate în administrarea acesteia 

 

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

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

- Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei nr. 21372/20.11.2017;  

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, nr. 223/22.11.2017, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructrură nr. 62/22.11.2017 şi reported Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

540/22.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă realizarea unui Studiu de Fezabilitate de către Administraţia Străzilor pentru 

identificarea soluţiilor tehnice de iluminare şi semnalizare luminoasă a trecerilor de pietoni 

nesemaforizate situate pe arterele aflate în administrarea acesteia. Studiul va fi prezentat Consiliului 

General până la data de 1 iunie 2018. 

Art. 2 Lista trecerilor de pietoni va fi întocmită de către Administraţia Străzilor în colaborare cu 

Brigada Rutieră Bucureşti şi supusă avizării Comisiei Tehnice de Circulaţie. Consiliul General aprobă, 

anual, lista trecerilor de pietoni supuse modernizării. 

Art. 3 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Transporturi, Drumuri şi 

Sistematizarea Circulaţiei şi Administraţia Străzilor. 

  

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

Bucureşti din data de 22.11.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 589  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 372/11 09.2017 pentru asigurarea de către Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti a transportului public local pentru elevii de la Şcoala nr. 141 “Ion I. C. 

Brătianu“ la Şcoala Gimnazială nr. 127 

 

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, 

Sistematizarea Circulaţiei nr. 21051/20.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 63/22.11.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 541/22.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile; 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 şi pct. 14 şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. l După art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 372/11.09.2017 se introduc două noi articole care vor 

avea următorul conţinut: 

“Art. 1
1
 Se împuterniceşte Regia Autonomă de Transport Bucureşti să stabilească programul 

de transport al liniei 327 în funcţie de anul şcolar şi de gradul de încărcare al vehiculelor, pentru 

optimizarea acestuia în sensul eficientizării cheltuielilor fondurilor publice.” 

“Art.1
2
 Regia Autonomă de Transport Bucureşti va comunica lunar date cu privire la programul 

de transport către Direcţia Transporturi şi Sistematizarea Circulaţiei.” 

Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 372/11.09.2017 rămân neschimbate. 

Art. III Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 590 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea încadrării urbanistice a terenului în suprafaţă de 1838,00 mp situat în  

Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 273, sectorul 1, Bucureşti, din U.T.R. V1a 

– spaţii verzi, parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii plantate publice, în U.T.R. L1d - locuinţe  

individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse 

 pentru ameliorarea climatului Capitalei. 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană – Direcţia Urbanism nr. 13540/09.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 28/22.11.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 542/22.11.2017, din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu: 

- Dispoziţiile stabilite prin Sentinţa Civilă nr. 3530/13.05.2014 pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal, rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 

1892/31.03.2015 pronunţată de Curtea de apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi 

Fiscal; 

- Dispoziţiile stabilite prin Sentinţa Civilă nr. 5930/22.09.2015 pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 

1283/07.03.2016 pronunţată de Curtea de apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi 

Fiscal; 

- Adresa Direcţiei Juridic nr. 7263/AS/26.10.2017 din care reiese că în dosarul nr. 7263/3/2017 

aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, având ca obiect 

sancţiunea neexecutare hotărâre, instanţa a respins recursul formulat de Primarul General şi 

Municipiul Bucureşti prin Primarul General împotriva încheierii din data de 10.05.2017, pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal; 

      Ţinând seama de prevederile PUG – Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 (completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010; Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011; 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015);  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/2000 cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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Punctul 1. Unitatea Teritorială de Referință (UTR) V1a - spaţii verzi, parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii 

plantate publice, se modifică parţial în U.T.R. L1d - locuinţe individuale mici cu parcele cu POT < 20% 

situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei, pentru terenul în 

suprafaţă de 1838,00 mp situat în Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 273, sectorul 1, 

Bucureşti,  

Punctul 2. Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti se aplică în mod corespunzător. 

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

Bucureşti și Primarului Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se abrogă prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 275/30.06.2017. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 591 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea  

activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale 

 

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

de specialitate comun  al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Venituri nr. 15846/21.11.2017 şi 

Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 7710/21.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului nr. 15/22.11.2017, 

raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 221/22.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 543/22.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele 

reţele stradale, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 203/2004; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor 

de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. I După art. 4.2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 118/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, se introduc art. 4.3 şi art. 4.4 cu următorul conţinut: 

“Art. 4.3 Tariful de participare pentru comercializarea produselor specifice şi a suvenirurilor cu 

ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti, pe raza municipiului Bucureşti se stabileşte la 100 lei/zi. 

Tariful se va încasa de către Primăria Municipiului Bucureşti în baza acordului eliberat de 

Administraţia Străzilor Bucureşti şi constituie venit la bugetul municipiului Bucureşti. 
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Art. 4.4 Se aprobă Regulamentul privind soluţionarea cererilor şi stabilirea condiţiilor pentru 

comercializarea produselor specifice şi a suvenirurilor cu ocazia sărbătorilor tradiţionale româneşti, 

pe raza municipiului Bucureşti, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.“ 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. III Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată la  

nivelul  Clubului Sportiv Municipal Bucureşti 

  

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

6434/27.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 222/22.11.2017 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 544/22.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 631/2017 privind aprobarea modelului – cadru 

al contractului de activitate sportivă; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 156/2007 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 57/2016 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Bucureşti; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

           Art. 1 Se aprobă aplicarea, de către Clubul Sportiv Municipal Bucureşti, a Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă , conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/28.11.2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cuantumul pentru fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de 

participanţi la activităţile sportive, se va încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestei instituţii, potrivit legii. 
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Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Clubul Sportiv Municipal Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

. 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui acord – cadru de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare  

juridică a Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Juridic şi al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 545/22.11.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare a unor acte normative; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă încheierea unui acord – cadru având ca obiect achiziţionarea serviciilor de 

consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică a Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului 

Turistic. 

Art. 2  Se împuterniceşte Directorul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pentru 

a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea 

acordului – cadru de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică. 

Art. 3 Directorul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi compartimentele din 

cadrul instituţiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 594 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 142/11.04.2017 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală  

a Acţionarilor la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate  nr. 6416/22.11.2017 al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi 

Juridică; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

-    Contractului de concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti, în 

calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova S.A. , în calitate de Concesionar, cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

-        art. 8.5 din Contractul acţionarilor încheiat la data de 10.11.2000 între Municipiul Bucureşti 

şi acţionarul majoritar al S.C. Apa Nova S.A.; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 142/2017 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 Se desemnează doamna Dumitru Lucica şi domnul Rădulescu Valentin, reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A.”  

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 142/11.04.2017 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie şi în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. rămân neschimbate. 

Art. III Hotărârea nr. 142/11.04.2017 se completează cu prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 595 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a  

contractelor între entităţile juridice la care Municipiul Bucureşti este acţionar  

majoritar 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi al Direcţiei Generale Achiziţii nr. 

785/16.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 524/21.11.2017; 

Având în vedere Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti de înfiinţare a entităţilor 

juridice unde municipiul este acţionar majoritar; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 31 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- art. 47 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor între entităţile 

juridice la care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar, prevăzută în anexa* care face parte din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 407/28.09.2017. 

Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și toate entităţile 

juridice la care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 596 

 

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

General al Municipiului București    

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Intr. Tudor Ştefan nr. 31A, nr. 33, nr. 33A, nr. 35 şi nr. 37, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 25/20.11.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 525/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 853/92/S/17232/31.05.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 04/30.01.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 22/22.07.2015; 

- Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz  

nr. 952/SMI/18.12.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 31/21.03.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1401329/04.03.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1349428/30.07.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Intr. Tudor Ştefan nr. 

31A, nr. 33, nr. 33A, nr. 35 şi nr. 37, Sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 

16/17.08.2017, prevăzut în anexa nr. 1*, planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în 

anexa nr. 2* şi Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3*, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărărâre. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind iniţierea, pregătirea şi implementarea proiectului „Primăria  

Copiilor” 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia 

Cultură, Sport Turism nr. 7605/15.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 50/20.11.2017, și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 528/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

Văzând Strategia Naţională în Domeniul Politicii de Tineret 2015 – 2020, recomandările 

Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi ale Comisiei Europene – Agenda Europa 2020, prin 

Strategia de creştere economică a Europei, la capitolul Educaţie, formare, tineret şi sport; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 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 iniţierea, pregătirea şi implementarea proiectului “Primăria Copiilor”, care are 

ca scop promovarea implicării civice şi conştientizarea drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti, ca parte 

activă a comunităţii, prin exersarea unui proces democratic de reprezentare la nivel local în rândul 

elevilor claselor V – VIII din şcolile bucureştene şi constituirea unui for consultativ care exersează 

procese democratice prin exprimarea aşteptărilor, a nevoilor şi totodată prin propunerea soluţiilor, sub 

formă de proiecte, cu implicarea cadrelor didactice. 

Art. 2 Realizarea şi aprobarea metodologiei de derulare a proiectului va fi stabilită de către 

Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Centrul de Proiecte 

Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS. 

Art. 4 Finanţarea proiectului se va asigura din bugetul anual al Centrului de Proiecte 

Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 598 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2017 privind aprobarea  

listelor de priorităţi pe structuri de camere întocmite în baza criteriilor și punctajelor stabilite  

conform prevederilor de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se  

găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale și aprobate prin  

Hotărârea C.G.M.B. nr. 162/2015, prevăzute în anexa nr. 2 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie nr. 

15035/09.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 114/20.11.2017, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială nr. 32/20.11.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 529/21.11.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2017 privind aprobarea listelor de 

priorităţi pe structuri de camere întocmite în baza criteriilor şi punctajelor stabilite conform 

prevederilor de către Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în care se găsesc cetăţenii 

Municipiului Bucureşti, solicitanţi de locuinţe sociale şi aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

162/2015, prevăzute în anexa nr. 2. 

Ținând cont de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completărie ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică anexa nr. 3 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2017 prin eliminarea poziţiei 1. 

Art. II Se aprobă completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2017 cu anexa nr. 4 - Lista de prioritate 

la nivelul anului 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. III  Celelalte prevederi ale Hotărârea C.G.M.B. nr.19/2017 rămân neschimbate. 
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Art. IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, Direcția Patrimoniu - Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie și Administrația Fondului 

Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 599 

 

 

Anexa nr. la H C G M B  

nr. 599/22.11.2017 

 

Lista cu ordinea de prioritate la nivelul anului 2017 

 

 

UNITATE LOCATIVĂ CU 4 CAMERE 

 

Nr. 

Crt. 

Nume prenume Nr. Membri familie Nr. și data cererii Punctaj 

1 Tarcan Constantin evacuat 7 persoane 1795/29.05.2013 57 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Carmen IVĂNOIU 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

 Municipiului Bucureşti, în calitate de solicitant, la proiectul „A Safer Life For Older  

Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For  

Combating Violence And Abuse Against Older Women” (O viaţă mai sigură 

 pentru femeile vârstnice: pregătirea profesioniştilor şi implementarea  

mecanismelor de cooperare pentru combaterea violenţei şi abuzului împotriva 

femeilor vârstnice) 

 

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

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

Asistență Socială a Municipiului București nr. 3542/12.10.2017; 

În conformitate cu prevederile:  

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

ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

în calitate de solicitant, la proiectul „A Safer Life For Older Women: Training Professionals And 

Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women” 

(O viaţă mai sigură pentru femeile vârstnice: pregătirea profesioniştilor şi implementarea 

mecanismelor de cooperare pentru combaterea violenţei şi abuzului împotriva femeilor vârstnice). 

Art. 2 Condiţiile participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti sunt 

stabilite în Contractul de finanţare numărul 2017-1-RO01-KA202-037160. prevăzut în anexa 1*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 În perioada de implementare a proiectului, Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, va angaja sumele prevăzute în Contractul de 

finanţare, din care 35850 euro reprezintă contribuţia Municipalităţii, conform bugetului prevăzut în 

anexa 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Consiliul General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

http://www.pmb.ro/


80 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Direcţiei Guvernanţă Corporativă şi a Serviciului EURO - 2020 precum şi 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 11986/1/09.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 218/20.11.2017 şi raportul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină nr. 53/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 63153/2017; 

În baza prevederilor: 

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se înfiinţează Direcţia Guvernanţă Corporativă, ca structură distinctă în cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, şi având un număr de 32 posturi - funcţii publice. 

Art. 2 Se înfiinţează Serviciul EURO - 2020, ca structură distinctă în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi având un număr de 8 posturi de natură contractuală. 

Art. 3 Se suplimentează numărul de posturi al Direcţiei Management Proiecte şi Finanţări 

Externe - Biroul Management Proiecte cu Finanţare Internaţională cu 10 posturi – 6 funcții publice și 4 

funcții de natură contractuală. 

Art. 4 (1) Statele de funcţii ale Direcţiei Management Proiecte şi Finanţări Externe - Biroul 

Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţiei Guvernanţă Corporativă şi Serviciului 

EURO - 2020 sunt cele din Anexa nr. 1* 
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(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Guvernanţă Corporativă şi 

Serviciului EURO - 2020 sunt cele din Anexa nr. 2* la prezenta hotărâre. 

Art. 5 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti de la 622 posturi la 571 posturi, prin desfiinţarea următoarelor posturi vacante de execuţie: 

a) poziţia nr. 36 din statul de funcţii - inspector de specialitate (S) grad profesional I 

b) poziţiile nr. 6,188,427,461,574,585,589,618 din statul de funcţii - inspector de specialitate 

(S) grad profesional IA 

c) poziţiile nr. 469,471,593 din statul de funcţii - referent (M) treaptă profesională IA 

d) poziţia nr. 529 din statul de funcţii - subinginer (SSD) grad profesional IA 

e) poziţiile nr.82, 83, 98, 106, 127,134’, 138, 149, 150,157,160,162, 208, 214, 220, 244, 255, 

265, 271, 289, 315, 381, 403, 416, 418, 489, 600, 607 din statul de funcţii - muncitor 

calificat (M;G) treaptă profesională I 

f) poziţiile nr. 180,181,186,298 din statul de funcţii - muncitor necalificat (M;G) treaptă 

profesională I 

g) poziţiile nr. 357, 358, 369, 376 din statul de funcţii - şofer (M;G) treaptă profesională II 

 h)  poziţia nr. 164,167 din statul de funcţii - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională IV 

(2) Art 2 alin. (4) şi Anexa nr. 6a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

305/2013, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

27/2016 şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 112/2017, se modifică şi se 

completează în consecinţă conform Art. 5 alin. (1). 

Art. 6 (1) Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului General - Anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 54/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează cu structurile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

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

1111 posturi la 1161 posturi. 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

General - Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu prevederile Anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

(4) Anexele nr. 1* şi 2* la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 

Art. 7 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

305/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 54/2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 8 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabileşte un termen de 30 de zile, în 

vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 107
^
1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 
  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea Bugetului Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 2017 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget nr. 2781/14.11.2017 şi 

Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea 

Circulaţiei nr. 20856/14.11.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 219/20.11.2017, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 59/20.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

532/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative 

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

majoritară; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 

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

Autonomă de Transport Bucureşti prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/05.04.2017, cu completările şi 

modificările ulterioare, în valoare de 573.000 mii lei, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

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

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată pentru anul  

2017,  calculată conform Anexei nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. 317/2008 

 

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

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

Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 14543/08.11.2017; 

Văzând rapoartele Comisiei pentru utilităţi publice nr. 220/20.11.2017, Comisiei economice, 

buget, finanţe nr. 22/20.11.2017 şi al Comisiei juridice şi de disciplină nr. 533/21.11.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

317/29.10.2008;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Memorandumului de Finanţare, semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, 

referitor la asigurarea co-finanţării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b)  

„Condiţionalităţi”; 

 - Anexei D – „Obligaţiile Primăriei” din Legea nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea 

Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului 

Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti - Glina, Faza A, 

semnat la Bucureşti la 29 mai 2006; 

 - Art. 2 alin. 2.1 “Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată” din Actul Adiţional nr. 4507 din 

4 decembrie 2008 la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.; 

 - Art. 24 şi art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 –  Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată, de 0,05 RON/m3 apă uzată 

pentru anul 2017, calculată conform anexei* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza 

metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 a  H.C.G.M.B. nr. 317/2008. 
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Art. 2 - Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea aderării  

Sectorului 4 la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia” (Covenant of Mayors for Climate & 

Energy) 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană – Direcţia de Mediu nr. 11658/14.11.2017; 

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

publice nr. 31/22.11.2017 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 534/21.11.2017  din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 298/31.10.2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. 

p), 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 al Municipiului Bucureşti în vederea 

aderării Sectorului 4 la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia” (Covenant of Mayors for 

Climate & Energy). 

Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 4 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 604 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a  

imobilului din Strada Berzei nr. 21, sector 1 

  

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

de specialitate comun nr. 4260/16.11.2017 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii  şi Direcţiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 108/20.11.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 517/21.11.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile: 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 320/21.12.1999; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 53/21.03.2002; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 65/21.03.2002; 

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 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 preia în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti imobilul 

din strada Berzei nr. 21, sector 1. 

 Art. 2  Imobilul menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre va fi afectat de un obiectiv de investiţii 

aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.11.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.11.2017 

Nr. 605 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1  

  

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care  

va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București  

începând cu anul școlar 2017 – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 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. 76042/30.08.2017 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. 76903/04.09.2017 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizele 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. 13/12.10.2017 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10007/30.08.2017 înaintate de 

Grădiniţa cu program prelungit “Rio”, prin intermediul persoanei juridice iniţiatoare S.C Learning Kids 

SRL; 

 - 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 și completările ulterioare; 

 - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/ 31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului 

București; 

 - Ordinul Ministrului Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4546/07.08.2017 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie S.C. Learning Kids S.R.L, din municipiul Bucureşti 

pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Rio” din 

municipiul Bucureşti.  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu 

program prelungit “Rio”, cu sediul în București, Str. Luigi Galvani, nr. 13, Sector 2, conform anexei ce 

cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 168 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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 unităţi de învăţământ preuniversitar particular care  

va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 - 2018 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 76038/30.08.2017 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. 76904/04.09.2017 întocmit de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9984/29.08.2017 înaintate de 

Grădiniţa cu program normal şi program prelungit “Springfiel”, prin intermediul persoanei juridice 

iniţiatoare SC British Education & Training SRL; 

 - Avizele 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.12/12.10.2017 emis de Comisia de atribuire de denumiri a municipiului Bucureşti; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 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 si completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/17.02.2012; 

 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/ 31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a Comisiei de Atribuire de denumiri judeţene, respectiv a Municipiului 

Bucureşti; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5846/28.11.2016 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie SC British Education & Training SRL din municipiul 

Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi 

program prelungit „Springfield” din municipiul Bucureşti. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu 

program normal şi program prelungit “Springfield”, cu sediul în Bucureşti, Str. Sfânta Ana, nr. 9, 

sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 169 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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 unităţi de învăţământ preuniversitar particular care 

 va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre  privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 82186/12.09.2017 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. 82862/20.09.2017 întocmit de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizele 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.14/12.10.2017 emis de Comisia de atribuire de denumiri a municipiului Bucureşti 

 - Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10452/11.09.2017 înaintate 

de Grădiniţa cu program normal şi program prelungit “First Steps”, prin intermediul persoanei juridice 

iniţiatoare SC First Steps Kids Place SRL; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, modificat si completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/17.02.2012; 
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 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/ 31.07.2008 pentru 

aprobarea Regulamentului de Funcţionare a Comisiei de Atribuire de denumiri judeţene, respectiv a 

Municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4538/07.08.2016 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie SC First Steps Kids Palace SRL din municipiul 

Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi 

program prelungit „First Steps” din municipiul Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Lege nr. 215/2001 privind 

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

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu 

program normal şi program prelungit “First Steps”, cu sediul în Bucureşti, Str. Pompiliu Manoliu, nr.7, 

sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 170 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care  

va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București  

începând cu anul școlar 2017 – 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 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. 82187/12.09.2017 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. 82871/20.09.201 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. 15/12.10.2017 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10453/11.09.2017 înaintate de 

Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Veveriţa Jucăuşă”, prin intermediul persoanei juridice 

iniţiatoare S.C Veveriţa Jucăuşă SRL; 

 - 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 și completările ulterioare; 

 - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/ 31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului 

București; 

 - Ordinul Ministrului Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4545/07.08.2017 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie S.C. Veveriţa Jucăuşă S.R.L, din municipiul Bucureşti 

pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program 

prelungit „Veveriţa Jucăuşă” din municipiul Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu 

program normal şi program prelungit “Veveriţa Jucăuşă”, cu sediul în București, Str. Litovoi Voievod, 

nr. 38, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  171 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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 ordinii de prioritate pe anul 2017 a cererilor  

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2017 

a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 87898/26.09.2017 întocmit de Comisia de inventariere şi 

identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, constituită prin 

Dispoziţia nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor  terenuri situate pe 

raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii 

suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor conform dispoziţiilor Legii nr.15/2003; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate pe 

anul 2006 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, precum şi respingerea cererilor ce nu 

îndeplinesc condiţiilor prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 11/2004 privind stabilirea punctajelor acordate criteriilor 

suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor disponibile conform dispoziţiilor Legii nr. 

15/2003.  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1  Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu 

domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 7 poziții și 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.       

          

 Art. 2  Solicitanţii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2017 până la data de 30 

mai, indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaţia acestora, nu au fost incluşi în listele de 

priorităţi.              

   

 Art. 3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere 

şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a 

Consiliului Local Sector 2, solicitanţii având obligaţia să reactualizeze dosarele anual până la data de 

30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaţia acestora. 

  (2)  Solicitanţii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în 

listele de priorităţi pe anul respectiv.           

      

 Art. 4  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  172 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti   
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  

la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi  

serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sector 2  

pentru anul 2018 

 

 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice subordonate 

Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2018; 

 Analizând: 

 -  Raport de specialitate nr. 97607/18.10.2017 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

 - Adresa nr. 51925/2017 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  prin care s-a comunicat 

faptul că nu sunt observaţii referitoare la modul de completare a Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice 

subordonate Consiliului Local Sector 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 

a funcţiilor publice;  

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2018, 

conform anexei nr. 1.    
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 Art. 2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi din Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 pentru anul 2018, 

conform anexei nr. 1.1.   

 

 Art. 3 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pentru anul 2018, conform anexei nr. 1.2.  

 

 Art. 4 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2018, conform anexei nr. 1.3.  

 

 Art. 5 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2 pentru anul 2018, conform anexei nr. 1.4.  

 

 Art. 6 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Poliţia Locală Sector 2 pentru anul 

2018, conform anexei nr. 1.5.  

 

 Art. 7 Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 8 Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2018 

poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.         

 

 Art. 9 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Art. 10 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

     (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 173 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 16 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi  

funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcţiei  

Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 57794/18.07.2017 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

 - Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat la 

Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 3776/13.11.2017; 

 - Adresele nr. 2186/02.02.2017, nr. 21967/10.04.2017 și nr. 16513/SP/24.08.2017 prin care 

Instituția Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2017 pentru 

subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului București; 

 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 36321/2017 privind funcţiile publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane 

şi Stare Civilă Sector 2; 

 - Avizul Direcției pentru Evidență Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 

3965244/2017; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 17/23.02.2017 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 conform anexelor nr.1 și 2.  

    (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este de 376 de posturi, din care 2 posturi de demnitate publică, 46 posturi de 

conducere și 328 posturi de execuție. 

    (3) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 (1) Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru Direcția Publică de Evidență 

Persoane și Stare Civilă Sector 2 conform anexelor nr. 4 și nr. 5.  

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Publice de Evidență 

Persoane și Stare Civilă Sector 2 este de 75 posturi din care 7 funcții publice de conducere 68 funcții 

de execuție. 

  (3) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență 

Persoane și Stare Civilă Sector 2, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 

  (4) Anexele nr. 1-6 conțin un număr de 105 pagini și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3 Prevederile art. 1 și art. 2 alin. (1) ale H.C.L. Sector 2 nr. 17/23.02.2017 pentru 

modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016 își încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 4 Prevederile art. 2 alin. (2) ale H.C.L. Sector 2 nr. 17/23.02.2017 pentru modificarea și 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și 

al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016 se revocă. 

  

 Art. 5 (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica și transfera funcțiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă și cu respectarea cerințelor prevăzute de Statutul 

funcționarilor publici. 

   (2) Modificările în ceea ce privește calitatea posturilor, de funcționar public sau personal 

contractual, se fac cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

  

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  174 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 108 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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  Organigramei, Statului de funcţii  

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raport de specialitate nr. 61071/26.07.2017 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 3315/25.07.2017 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; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi 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. 39268/2017 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind 

funcţiile publice din cadrul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul A.N.F.P. nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru 

obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalitaţii de transmitere a 

acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului – cadru de stat de 

funcţii, cu modificătile şi completările ulterioare.  

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform 

anexelor nr. 1 – 3 ce conţin un număr de 26 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este de 42 posturi, din care 5 posturi de conducere şi 

37 posturi de execuţie.  

 

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 86/2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, modificată şi completată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 116/2014, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta  

hotărâre.  

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  175 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 29 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.          
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de Organizare şi  

Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu” 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 103254/02.11.2017 întocmită de Directorul Centrului Cultural „Mihai 

Eminescu”, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raport de specialitate nr. 105752/09.11.2017 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  

http://www.ps2.ro/


110 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, conform anexelor nr. 1 – 3 ce conţin un număr 

de 23 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Centrului Cultural „Mihai 

Eminescu” este de 32 posturi, din care 5 funcţii contractuale de conducere şi 27 funcţii contractuale 

de execuţie. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Cultural 

„Mihai Eminescu”, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Cultural „Mihai 

Eminescu” vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  176 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 25 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.          
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru  

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi  

unităţile de învăţământ particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi unităţile de învăţământ particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 101736/30.10.2017 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. 102271/02.11.2017 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; 

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

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

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi 

postliceal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 96 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 11 alin.(1), alin.(4) lit.e) şi art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, 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. 1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi în 

unităţile de învăţământ particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

conform anexei nr. 1 şi nr. 2 ce cuprind 8 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 Persoanele desemnate în anexă vor avea atribuţiile prevăzute la art.12 din O.U.G 

nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art. 3 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 159/26.09.2016 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  177 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 10 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

 

 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 101742/30.10.2017, întocmită de către Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 înregistrată la Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 12750/30.10.2017; 

 - Raportul de specialitate nr. 102290/03.11.2017, întocmit de către Direcţia Calitate, 

Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - 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 Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.555/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului 

Bucureşti de resurse 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, 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1  Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexele nr. 1 şi nr. 2, ce conţin un număr 

de 7 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt desemnate ca  reprezentanţi ai 

Consiliului Local al Sectorului 2, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

  

 Art. 2  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2016 astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 196/2016, H.C.L Sector 2 nr. 230/2016, H.C.L Sector 2 nr. 38/2017 

şi H.C.L Sector 2 nr. 136/2017, precum şi H.C.L Sector 2 nr. 36/2015, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  178 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 9 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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 Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din  

Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare 

 

 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 

Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a 

serviciului de salubrizare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 98244/20.10.2017 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 98925/23.10.2017 prezentat de Direcţia Servicii Publice 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, Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

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

  - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 02.11.2017 a 

Comisiei tehnico-economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,  republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) şi art. 125 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 Studiul de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al 

Municipiului București, prevăzut în anexa ce cuprinde 135 pagini şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 2 Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al 

Municipiului București, prin licitație publică, organizată în condițiile legii.  

 

 Art. 3 (1) Se aprobă asigurarea finanțării Serviciului de salubrizare pentru activitățile de 

colectare și gestionare a deșeurilor menajere și similare, în limita competențelor prevăzute de lege 

pentru sectoarele Municipiului București, prin instituirea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii, 

persoane fizice și juridice. 

    (2) Stabilirea nivelului taxei de salubrizare și modalitatea de încasare a acesteia vor fi 

supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București.  

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  179 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 138 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru asocierea  

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice în vederea realizării unui  

proiect de interes public local – “Complex pentru managementul integrat al deşeurilor din  

Sectorul 2 Bucureşti”, din fonduri private, destinat reducerii cantităţilor de deşeuri  

eliminate prin depozitare şi îndeplinirii obiectivelor anuale stabilite prin actele normative  

incidente 

 

 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pentru asocierea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice în 

vederea realizării unui proiect de interes public local – “Complex pentru managementul integrat al 

deşeurilor din Sectorul 2 Bucureşti”, din fonduri private, destinat reducerii cantităţilor de deşeuri 

eliminate prin depozitare şi îndeplinirii obiectivelor anuale stabilite prin actele normative incidente. 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 105286/08.11.2017 întocmit de Direcția Servicii Publice 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 aparatului de specialitate al primarului 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 vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 353/2009 privind aprobarea 

planului de gestionare a deşeurilor în Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 108/2012 privind atingerea ţintelor 

de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82/2015 privind aprobarea 

strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti. 

  

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

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru asocierea 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice în vederea realizării unui proiect de interes 

public local – “Complex pentru managementul integrat al deşeurilor din Sectorul 2 Bucureşti”, din 

fonduri private, destinat reducerii cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare şi îndeplinirii 

obiectivelor anuale stabilite prin actele normative incidente. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  180 

Bucureşti, 13.11.2017 

 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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 modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului  

de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 

2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 102983 din data 

de 02.11.2017, prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

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

București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 104066/06.11.2017 al Direcției Juridice, Legislație Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

  - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență  a Guvernului  nr.195/2005  privind protecția mediului, aprobată cu 

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

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.166/03.10.2016 privind transmiterea unui imobil din 

administrarea Directiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în 

administrarea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.85/30.06.2017 pentru aprobarea Protocolului de 

colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81. alin( 2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I.  Se aprobă completarea anexei nr. 1 la  Protocolul de colaborare încheiat  între 

Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2, în scopul efectuării lucrărilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din incinta 

creșelor si centrelor de protecție socială din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2,  cu poziția nr. 24, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea 

Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.  

 

 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 si Directorul General al Administrației  Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  181 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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 unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Sector 2 privind  

creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 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 extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte administrative 

adoptate de Consiliul Local Sector 2 privind creşterea performanţei energetice a unor blocuri de 

locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 105065/08.11.2017 întocmit de către Direcţia Servicii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

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

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

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

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi 

al ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2008 privind includerea unui număr de 170 

blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în Programul de acţiuni pe anul 2008 

pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico 

– economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local 

multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico 

– economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

   

 Art. I (1) Pe data prezentei, se modifică H.C.L Sector 2 nr. 108/2008, H.C.L. Sector 2 nr. 

187/2009, H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 potrivit anexei ce cuprinde o 

pagină şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 108/2008, H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009, 

H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 rămân neschimbate. 

  

 Art. II  Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  182 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

  

  

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

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 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 proiectului cultural ,,Colinde pentru suflet “ realizat de  

Centrul Cultural Mihai Eminescu în luna decembrie 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre  privind aprobarea proiectului cultural ,,Colinde 

pentru suflet “ realizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu în luna decembrie 2017.    

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 100648/26.10.2017 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, 

instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 101312/03.11.2017 întocmit de Direcția Calitate Comunicare si 

Relatii 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, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

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

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3767/13.11.2017;      

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

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

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea  activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 87/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 46/03.04.2017 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucuresti pe anul 2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1. Se aprobă proiectul cultural ,,Colinde pentru suflet" realizat de Centrul Cultural Mihai 

Eminescu în luna decembrie 2017, potrivit anexei, ce contine 4 pagini şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

                       

 Art. 2. Directorul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție  aflată sub autoritatea Consiliului 

Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  183 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local Sector 2 în  

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

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

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea 

Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 99892/25.10.2017  prezentate de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 103158/02.11.2017 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 100694/02.11.2017 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu - Serviciul Fond Funciar, Cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Avizul Comisiei de Buget-Finaţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporal 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificările 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.129/04.09.2017 privind solicitarea către Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din H.C.G.M.B. nr. 288/09.10.2003 privind 

atribuirea spaţiului situat în B-dul Basarabia nr. 96, sector 2 din administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 401/29.09.2017 pentru modificarea 

şi completarea H.C.G.M.B. nr. 288/09.10.2003 privind atribuirea spaţiului situat în B-dul Basarabia nr. 

96, sector 2 din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local al Sector 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, a imobilului situat în B-dul 

Basarabia nr. 96, sector 2, în scopul utilizării acestuia pentru acordarea de servicii sociale şi 

comunitare pentru persoanele vârstnice. 

  (2) Imobilul compus din clădire şi teren se identifică potrivit anexelor 1-2, care cuprind 3 

pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Predarea-primirea imobilului menţionat la articolul 1 se va face pe bază de protocol de 

predare-primire încheiat între Consiliul Local Sector 2 în calitate de predător şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în calitate de primitor.  

  

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  184 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență  

Socială și  Protecția Copilului Sector 2 în administrarea  

Centrului Cultural „Mihai Eminescu” 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului 

Cultural „Mihai Eminescu”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 104882/07.11.23017 prezentate de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 100695/02.11.2017 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 105463/08.11.2017 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, precum şi Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul conform nr. 3199/17.08.2006 emis de Ministerul Sănătăţii Publice; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările 

ulterioare;             

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/09.10.2006 pentru modificarea Anexei nr. 2 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 31/2004 privind transmiterea, din administrarea Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în administrarea unităţilor sanitare 

publice de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a terenurilor şi clădirilor în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 134/27.11.2008 privind transmiterea unui imobil din 

administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 1295/29.06.2017 privind 

constituirea Comisiei pentru analizarea modalității de reorganizare a activității Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, precum și a activităților culturale la nivelul Sectorului 

2 al Municipiului București. 

  

 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; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în București, str. Jean Louis Calderon nr. 39, 

sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, în 

administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituţie de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul desfăşurării unor activităţi de 

interes public local. 

  (2) Imobilul compus din clădire şi teren se identifică potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind 3 

pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       

 Art. 2 Predarea–primirea terenului menţionat la art. 1 se va face pe bază de Protocol încheiat 

între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 şi  Centrul Cultural „Mihai 

Eminescu”. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul  Centrului Cultural „Mihai Eminescu” 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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  Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.        

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  185 

Bucureşti, 13.11.2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2017 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2017; 

 Analizând: 

 - Raportul la proiectul de hotărâre nr. 103378/03.11.2017 privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2017, întocmit de 

Direcția Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2017 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. 

  

 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 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului 

București la 30.09.2017,  conform  anexelor nr. 1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate pe spațiul virtual al 

Primăriei Sectorului 2 unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  186 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

pe anul 2017 

 

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

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

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

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2017; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 104699 / 07.11.2017, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2, astfel cum a 

fost consemnat în procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 

13.11.2017; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.153/2017; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2017 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. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017, se  

rectifică şi se stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel: 

 - venituri – 1.272.893 mii lei 

 - cheltuieli – 1.540.568 mii lei; 

 - deficit - 267.675 mii lei 

  

 Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017,  se rectifică şi se 

stabileşte conform  anexei nr. 2, astfel: 

 - venituri  la suma de 1.039.763 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 865.849 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare  - 173.914 mii lei (din care 171.118 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.307.438 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  865.849 mii lei; 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  441.589 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 267.675 mii lei finanţat din excedentul anului 2016, în valoare 

de 267.675 mii lei. 

  

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

rectificate la suma de 1.307.438 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu 

desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) 

conform anexelor nr.  2.2. – 2.46 la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4 Se aprobã rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  finanţat din împrumuturi  externe 

contractate de Consiliul Local al Sectorului 2,  în sumă de 193.905 mii lei pentru finanțarea 

programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, anexele nr. 

3; 3.1 - 3.4. 

  

 Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017,  conform 

anexelor nr. 4; 4.1 – 4.16, astfel : 

 - Total venituri  în sumă de 121.679 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare - 101.566 mii lei 

 venituri ale secţiunii dezvoltare        -   20.113 mii lei 

 - Total cheltuieli la suma de 121.679 mii lei, din care: 
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 cheltuieli secţiunea funcţionare -  101.566 mii lei 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  20.113 mii lei; 

 Art. 6 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2017, conform anexelor nr. 5, 5.1 - 5.18. 

  

 Art. 7 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

  

 Art. 8 ( 1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe spaţiul virtual al 

Primăriei Sectorului 2 unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BUGHIU IOLANDA LUMINIȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 187 

Bucureşti, 13.11.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 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 extraordinară, astăzi, 24.11.2017;       

 Analizând: 

 - Propunerea domnului consilier Radu Gheorghe, pentru ca domnul consilier local Costache 

Jean să fie desemnat preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 24.11.2017, 

astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al şedinţei; 

 - Raportul nr. 111355/24.11.2017 prezentat de către Direcția Administrație Publică și Evidență 

Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 9 din Ordonanţa Guvernului României 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. 45 alin. (1) precum 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. Domnul Costache Jean, consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 

24.11.2017. 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 124/2017 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pe o perioadă de trei luni, rămâne aplicabilă. 

  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

COSTACHE JEAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  188 

Bucureşti, 24.11.2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa extraordinară din data de 24.11.2017 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 actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii 

Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 

 

 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 extraordinară, astăzi, 24.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici 

aferenţi pentru  obiectivul de investiţii  ”Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aprobați prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 129/2010;        

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5479/20.11.2017 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 109935/21.11.2017 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații 

cu Societatea Civilă precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

  - Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 21.11.2017 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor  tehnico - 

economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 

256”;  

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

HOTĂRĂŞTE  

  

 Art. I  (1) Indicatorii tehnico - economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii de 

investiţii ”Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256”, aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010, se 

actualizează potrivit anexei ce conține un număr de 70 pagini și face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (2) Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenţie la 

Grădiniţa nr. 256” este de 3.314,041 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 714,233 mii Euro, inclusiv 

TVA, din care C+M: 2.718,161 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 585,810 mii Euro, inclusiv TVA. 

  Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este de 1 Euro = 4,6400. 

  (3) Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

  (4) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor  

tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie la 

Grădiniţa nr. 256” rămân aplicabile.  

 

 Art. II Primarul Sectorului 2, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

COSTACHE JEAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  189 

Bucureşti, 24.11.2017 

 

*Anexa poate  fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 73 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 24.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/


140 

 

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. 91/2012 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de 

investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” 

 

 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 extraordinară, astăzi, 24.11.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru 

obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;        

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5481/20.11.2017 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 109933/21.11.2017 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații 

cu Societatea Civilă precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

  - Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 21.11.2017 a 

Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru 

al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de intervenție 

pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2”; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

HOTĂRĂŞTE  

  

 Art.  I  (1) Se modifică şi se completează poziţiile nr. 1 - 13 şi 15 din anexa nr. 1 la H.C.L. 

Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru 

obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, conform anexei nr. 1 ce conține un număr de 3 pagini şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se modifică anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de 

intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2” cu referire la obiectivele de investiții 

cuprinse la paginile 7 - 94, 102 - 107, potrivit anexei nr. 2 ce conține un număr de 113 pagini şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Valoarea totală actualizată pentru cele 14 obiective de investiții prevăzute în anexa nr. 

1 la prezenta hotărâre este de 36.186,517 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 7.798,819 mii Euro, 

inclusiv TVA, din care C+M: 29.421,852 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 6.340,918 mii Euro, 

inclusiv TVA. 

  Cursul de schimb utilizat pentru calcularea valorii este de 1 Euro = 4,6400 lei. 

  (4) Valoarea totală pentru cele 3 obiective de investiții prevăzute la pozițiile nr. 14, 16 - 17 

din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012, rămâne neschimbată, fiind de 425.484,136 mii lei, 

exclusiv TVA, din care C+M: 1.257.388,254 mii lei, exclusiv TVA. 

  

 Art.  II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de 

intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2”rămân aplicabile. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

COSTACHE JEAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  190 

Bucureşti, 24.11.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 119 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 24.11.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Impozite 

şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5 

Bucureşti, înregistrat sub nr. 781053/24.10.2017 şi Expunerea de motive a Primarului nr. 

52758/25.10.2017. 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice 

În temeiul art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Impozite şi Taxe 

Locale Sector 5 Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 2. Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative din cadrul Direcţiei de Asistentă Tehnică si Juridică vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

 Contrasemnează, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 156/31.10.2017 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 5 

  

http://www.pmb.ro/


148 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi aprobarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 5 

 

 Ţinând   cont   de   expunerea   de   motive   a   Primarului   Sectorului nr. 52569/24.10.2017; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8/23.10.2017 întocmit de Directorul Administraţiei 

Domeniului Public Sector 5; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înfiinţarea 

Administraţiei Domeniului Public ca serviciu public de interes local finanţata din bugetul local, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi se aprobă Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 5, conform anexelor 1 , 2 

şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

Administraţia Domeniului Public Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

FEURDEAN CRISTINA CORNELIA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 157/31.10.2017 

 

 

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

Local al Sectorului 5  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.31/30.03.2017 privind constituirea 

unei Comisii de negociere pentru achiziţionarea terenului situat în Bucureşti, str. Dumbrava 

Nouă nr. 14 (fostă Moş Ajun), Sector 5 

 

Având in vedere Raportul de specialitate nr.52900/25.10.2017, întocmit de Direcţia Generală 

Economică şi Direcţia Generală Juridică, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 

nr.52901/25.'l0.2017; 

Ţinând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de 

negociere pentru achiziţionarea terenului situat în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moş 

Ajun), sector 5; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.l 10/22.08.2017 privind modificarea componenţei 

Comisiei de negociere constituită prin HCL Sector 5 nr.31/30.03.2017; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.197/18.05.2017 privind 

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

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

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

- Notificările privind Intenţia de vânzare transmise de d-na Avocat Daniela Cazacu, 

înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr.46030/25.09.2017, nr.47349/04.10.2017, 

nr.48409/10.10.2017 şi nr.53006/25.10.2017; 

În temeiul prevederilor art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 

art.45 alin. (1) şi art.81 alin.(2) lit. m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - După art. 1 al HCL Sector 5 nr. 31/30.03.2017, modificată prin HCL Sector 5 nr.l 

10/22.08.2017 se introduce art. 1
1
, cu următorul cuprins: „Comisia constituită potrivit art. 1 va negocia 

achiziţionarea, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, a imobilului - lot 2 în suprafaţă de 242 mp, 

a imobilului - lot 3 în suprafaţă de 242 mp şi a lotului 4, în suprafaţă de 216 mp, cu destinaţia alee 

acces pentru loturile 1, 2, 3, situate în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă nr. 14, sector 5" 
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Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 31/30.03.2017, cu modificările ulterioare, rămân 

neschimbate. 

 

Art. 3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de Şedinţă, 

Florinel Boloş  

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector,  

Cristina Cornelia Feurdean 

  

 

Nr. 158/31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI . 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti cu privire la achiziţionarea terenului situat în Bucureşti, str. 

Dumbrava Nouă nr. 14, Sector 5 

 

 Având in vedere Raportul de specialitate nr. 52972/25.10.2017, întocmit de Direcţia Generală 

Economică şi Direcţia Generală Juridică, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 

52973/25.10.2017; 

 Ţinând cont de Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, 

Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de 

negociere pentru achiziţionarea terenului situat în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moş 

Ajun), sector 5; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 110/22.08.2017 privind modificarea componenţei 

Comisiei de negociere constituită prin HCL Sector 5 nr. 31/30.03.2017; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.197/18.05.2017 privind 

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

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

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

- Notificările privind Intenţia de vânzare transmise de d-na Avocat Daniela Cazacu, înregistrate 

la Primăria Sectorului 5 sub nr. 46030/25.09.2017, nr. 47349/04.10.2017, nr. 48409/10.10.2017 şi nr. 

53006/25.10.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti privind achiziţionarea, în numele şi pentru Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Sectorului 5, a terenului lot 2 în suprafaţă de 242 mp, lot 3 în suprafaţă de 242 mp şi a 

lotului 4, în suprafaţă de 216 mp, cu destinaţia alee acces pentru loturile 1,2,3, situate în Bucureşti, 

str. Dumbrava Nouă nr.14, sector 5. 

 



152 

 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 159/31.10.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI . 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind  

înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 5,ca serviciu public de interes local cu 

personalitate juridică 

 

 Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 53005/25.10.2017; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53004/25.10.2017 întocmit de DIRECŢIA 

GENERALA EDUCAŢIE ŞI CARIERĂ; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înfiinţarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică; 

 In temeiul art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, ale art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se completează art. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.09.2017 privind înfiinţarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 5, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică, 

la art. 5 cu alin (3) care va avea următorul cuprins: „Dotările tehnico-materiale, mijloacele fixe şi 

obiectele de inventar care fac obiectul Contractului de împrumut de Folosinţă încheiat între S.C. 

Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A şi Administraţia Domeniului Public Sector 5, se transferă din 

patrimoniul S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A în patrimoniul Administraţia Domeniului Public 

Sector 5, conform Anexei la prezenta hotărâre". 

 Art.  2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 rămân 

neschimbate. 

 

 Art. 3 Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi 

Administraţia Domeniului Public Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

FEURDEAN CRISTINA CORNELIA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 160/31.10.2017 

 

 

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

Local Sector 5 

  

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

SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului  

de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 

 

Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Educaţie şi Carieră; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice; 

În.conformitate cu HCGMB nr. 157/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul 

Local al Sectorului 5 a atribuţiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Primăria Sectorului 5; 

În temeiul art.45 alin.(l) şi art.81 alin.(2) lit.„e" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului propriu al 

Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 5, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea Avizului Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. 

 

 Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 161/31.10.2017 

 

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

Sector  5.  

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

 

Consiliul Local al Sectorului 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti la 

constituirea asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5"  

şi aprobarea activităţilor asociaţiei 

 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 53359/26.10.2017 a Primarului Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate nr. 53358/26.10.2017 al Direcţiei Generale de 

Transparenţă şi Control, 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte 

activităţi economice, 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Protecţie socială, sănătate şi societate civilă, 

 Ţinând cont de prevederile O.G. 25/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere HCGMB nr. 97/28.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local 

Sector 5 de a hotărîcu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice 

române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea constituirii 

Grupului de Acţiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5", 

 Luând în considerare Ghidul Solicitantului Condiţii Generale din Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020, 

 Luând în considerare Ghidul Specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare 

Locală, Etapa a ll-a mecanismului DLRC din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 5.1 - 

Depunerea, evaluarea şi selecţia strategiilor DLRC - regiuni mai puţin dezvoltate şi regiunea 

Bucureşti-llfov (Etapa II), 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1. - Se aprobă participarea Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti ia constituirea 

asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5". 
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 Art. 2. - Se aprobă Statutul (anexa nr.l) şi Actul constitutiv (anexa nr.2) a! asociaţiei Grupul de 

Acţiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5". 

 

 Art. 3. - Se aprobă cooptarea ca membri ai asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „împreună 

dezvoltăm sectorul 5" a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi a 

Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" al Sectorului 5, instituţii subordonate Consiliului 

Local al Sectorului 5. 

 

 Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului asociaţiei Grupul de Acţiune io „împreună 

dezvoltăm sectorul 5" cu suma de 15.000 lei, pentru desfăşurarea activităţii în vederea atragerii de 

fonduri europene în Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

 

 Art. 5 - Se aprobă depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunităţii (DLRC) pentru Zona Centru - Sector 5, Bucureşti la apelul de finanţare Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 5.1 - Depunerea, evaluarea şi selecţia strategiilor 

DLRC - regiuni mai puţin dezvoltate şi regiunea Bucureşti-llfov (Etapa II). 

 

 Art. 6. - Primarul Sectorului 5, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Transparenţă şi Control vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 162/31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector  5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 5 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de  

organizare şi funcţionare ale DGASPC SECTOR 5 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti întrunit legal în şedinţa ordinară din data 

de 31.10.2017 ; 

 Ţinând seama de raportul directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 nr. 16137/25.10.2017; 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 119/22.08.2017, privind aprobarea modificării 

organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. 

Sector 5 ; 

 In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. "e" din Legea 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

ART. 1. Se aprobă modificarea organigramei D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 3. Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al D.G.A.S.P.C. sector 5 

potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.  

Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător HCL 

Sector 5 nr. 119/22.08.2017 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii si 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 şi se abrogă orice altă 

dispoziţie contrară. 

Art. 5. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative- Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 163/31.10.2017 

 

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

Sector  5.  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării de servicii şi beneficii sociale victimelor  

violenţei domestice din comunitatea locală sector 5 

 

 Luând în considerare raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 16136/25.10.2017; 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice, al Comisiei Protecţiei Sociale, Sănătate şi Societate Civilă, precum şi de 

Strategia Locală din domeniul Asistenţei Sociale şi Protecţiei Drepturilor Copilului din Comunitatea 

Locala Sector 5 pentru anii 2016 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

132/29.11.2016 ; 

 In conformitate cu prevederile art. 75, art. 76, art. 112, alin. 1, alin. 3, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. 

a, din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ; art. 1, alin. 1, din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, actualizată ; art. 1, art. 13, alin. 1, lit h şi f, din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare ; art. 130 din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

actualizată; art. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 Date fiind H.C.L. Sector 5 nr. 40/2016, privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de 

prevenire a abandonului educaţional şi instituţional, a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali ai 

copiilor expuşi riscului abandonului şi înscrişi la creşele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5; H.C.L. 

Sector 5 nr. 41/2010, privind aprobarea condiţiilor, cuantumului maxim, metodologiei şi procedurilor 

de lucru, în vederea acordării prestaţiei financiare excepţionale acordate în vederea asigurării 

dezvoltării armonioase a copilului; H.C.L. Sector 5 nr. 45/2016, privind acordarea de beneficii sociale 

sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5 ; H.C.L. 

Sector 5 nr. 146/2017, privind aprobarea Listei cu situaţii deosebite, a Metodologiei de lucru în 

vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local; H.C.L. Sector 5 nr. 147/2017, privind 

aprobarea acordării ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza 

sectorului 5 ; 

 In raport de dispoziţiile art. 60 şi art. 63 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

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

 In temeiul art. 45 alin. (1), precum şi al art. 81 alin. (2) lit. "n" teza I, din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 
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 ART. 1. Se aprobă categoriile de servicii şi beneficii sociale ce se acordă victimelor violenţei 

domestice din comunitatea locală sector 5, aşa cum sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, 

parte integrantă a acesteia. 

 

 ART. 2. Se completează pct-ul III- „Selecţia beneficiarilor" al Anexei nr. 1 intitulată „Metodologie 

de lucru privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe 

raza sectorului 5" a H.C.L. Sector 5 nr. 147/28.09.2017, privind aprobarea acordării ajuotrului de 

urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de 

Lucru şi Planului de acţiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de persoanele apte 

de muncă, ce declară că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de urgenţă pentru plata 

chiriei, după cum urmează : 

„ Prin excepţie de la condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care 

solicită acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei, persoanele victime ale violenţei domestice 

pot beneficia de ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei şi în situaţia în care aceasta, precum şi orice 

alt membru major al familiei : 

e) are în proprietate o locuinţă; 

f) deţine în calitate de chiriaş o locuinţă; 

g) a înstrăinat o locuinţă după data de 01.01.1990; 

h) a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închirieire/ construire 

de locuinţă. 

 Art. 3. Se completează Pct 4 „Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la ajutor de urgenţă 

pentru plata chiriei al Anexei nr. 1 intitulată „ Metodologie de lucru privind acordarea ajutorului de 

urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5" a H.C.L. Sector 5 nr. 

147/28.09.2017, privind aprobarea acordării ajuotrului de urgenţă pentru plata chiriei 

persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de Lucru şi Planului de 

actiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfăşurate de persoanele apte de muncă, ce 

declară că nu realizează venituri şi care beneficiază de ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei, după 

cum urmează : „Prin excepţie de la prevederile alin 1 , victima violenţei în familie nu va depune în 

mod obligatoriu în susţinerea cererii de acordare a ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei, 

documente doveditoare privind situaţia socio-economică a familiei aceasta urmând să fie stabilită prin 

verificări efectuate de reprezentanţii D.G.A.S.P.C. sector 5" 

 Art. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative -Direcţia Asistenţă Tehnică 

şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 165/31.10.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitare 

şi Salubrizare SA 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de către Direcţia Generala Economică, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând in considerare Raportul   Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

Alte Activităţi Economice ; 

 Ţinând cont de prevederile OUG nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru 

reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte 

normative, precum şi prevederile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 39/14.08.2010, prevederile Legii nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale şi în temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitare şi Salubrizare 

S.A., pentru serviciile prestate în perioada Martie 2016-Iulie 2016. 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Operaţiuni, S.C. 

Amenajare Edilitare şi Salubrizare S.A. şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 166/31.10.2017  



161 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea domnului George Matei preşedinte de şedinţă al  

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni 

 

 În conformitate cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată şi art. 9 alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 Având în vedere propunerea domnului consilier Melnic Constantin-Ion precum şi rezultatul 

votului consemnat în Procesul -Verbal al şedinţei ordinare din data de 23.11.2017; 

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

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. -Începând cu data prezentei, se alege domnul George Matei, preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică-Serviciul Evidenţă 

Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 167/23.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016  

privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti pentru asigurarea contribuţiei proprii a asociaţiei de proprietari 

aferentă fiecărui bloc de locuinţe privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 

locuinţe 

 

Având în vedere: 

> Expunerea de motive nr.61402/22.11.2017 a Primarului Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control, Direcţiei 

Generale Operaţiuni si Direcţiei Generale Economice înregistrat sub nr. 61401/22.11.2017, 

> Raportul Comisiei buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; 

> Raportul Comisiei de protecţie socială; 

> Programul Naţional de Reabilitare Termică, Programul Operaţional Regional 2014-2020 si 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

> Prevederile art.14, alin. (8) din OUG 63/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

> Prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

> Legea nr. 500/2002 privind   finanţele publice cu modificările ulterioare; 

> Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

> Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Luând in considerare prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

In temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 

administraţia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. - După art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 64/05.09.2016 se introduce 

art. 2.1, care va avea următorul cuprins: 

„Sumele avansate de Consiliul Local al Sectorului 5 pentru asigurarea cotei de contribuţie 

proprie a Asociaţilor de Proprietari pentru lucrările prevăzute la art. 4 din OUG nr. 18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările    şi completările ulterioare, 
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sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de 

proprietari, persoane fizice: 

a) persoane cu handicap sau familii cu  persoane cu  handicap aflate în  întreţinere; 

b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către 

autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana 

singura/membru  de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; 

c) veterani  de război si  soti/sotii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; 

d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană 

singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie." 

 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 64/05.09.2016 

rămân neschimbate. 

 

Art. 3. - Primarul, prin Aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

George Matei 

 

Nr. 168/23.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 

 

Având în vedere HCL nr. 141/28.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

al doamnei Săndulescu Nina, 

Ţinând cont de Raportul comun de specialitate nr. 61290/22.11.2017 al Direcţiei Generale de 

Transparenţă şi Control si al Direcţiei de Asistenta Tehnică şi Juridică, 

Luând în considerare Raportul Comisiei buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte 

activităţi economice; 

Ţinând cont de propunerile doamnei consilier Florea Alexandra Cristina şi Procesul Verbal al 

Comisiei de validare; 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România; 

În temeiul ale art. 45 alin. (1) şi alin. (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Începând cu data prezentei, se desemnează dl Daniel Florea - primar al sectorului 5, 

reprezentant (membru titular) al Consiliului Local Sector 5 în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti-Ilfov. 

Art. 2 - Începând cu aceeaşi dată, se desemnează dl Ţigănuş Marian - viceprimar al sectorului 

5, membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, care va 

reprezenta Consiliul Local Sector 5 atunci când membrul titular nu poate participa la şedinţă. 

Art. 3 - Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri, se abrogă. 

Art. 4 -Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoanele nominalizate la art. 1 şi art. 2 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Matei George 

 

Nr. 169/23.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL 

LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 ( Parohia 

Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari), în anul 2017 

 

 Având în vedere: 

- Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, înregistrat sub nr. 60.317/20.11.2017; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Adresa nr. 41.304/28.08.2017 emisă de Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari. 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza art. 45 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. "s" din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică 

Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă acordarea în anul 2017 a unui sprijin financiar pentru Parohia 

Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari, în valoare de 270.919,94 lei. 

 Art. 2 - Suma menţionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al 

Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 

 Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea 

sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 4 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică Juridică, Direcţia 

Generală de Transparenţă şi Control şi Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 170/23.11.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 ( Parohia  

Sfânta Treime - Ghencea ), în anul 2017 

 

 Având în vedere: 

- Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, înregistrat sub nr. 61.450/22.11.2017;  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei nr. 1-Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

- Raportul Comisiei nr. 4-Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale;  

- Adresa nr. 45.439/20.09.2017 emisă de Parohia Sfânta Treime - Ghencea 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza art. 45 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică 

Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă acordarea în anul 2017 a unui sprijin financiar pentru, Sfânta Treime -

Ghencea în valoare de 129.975 lei. 

 Art. 2 - Suma menţionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al 

Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 

 Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea 

sprijinului financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 4 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică Juridică, Direcţia 

Generală de Transparenţă şi Control şi Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 

SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 171/23.11.2017 
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  MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 5 

 

 Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Educaţie şi Carieră; 

 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice; 

 

 In conformitate cu HCGMB nr. 157/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul 

Local al Sectorului 5 a atribuţiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Primăria Sectorului 5; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. „e" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului propriu al 

Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea Avizului Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. 

 

 Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

MATEI GEORGE 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 172/23.11.2017 

 

 

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

Local Sector 5.  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Administraţiei 

Domeniului Public 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25/22.11.2017 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 5 şi de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi 

Economice; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind 

înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local finanţată din 

bugetul local, cu personalitate juridică şi ale H.C.G.M.B. Nr. 160/20.06.2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliului Local al Sectorului 5 a atribuţiilor privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului 

Public Sector 5; 

 În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 5, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 Art. 2. Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

Administraţia Domeniului Public Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

George Matei 

 

Nr. 173/23.11.2017 

 

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

Sector  5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Programului de acţiuni culturale, artistice şi de tineret derulate 

de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" în anul 2017, aprobat prin 

Consiliul Local al Sectorului 5, prin HCLS5, Nr. 72 / 30.05.2017, cu completările 

ulterioare 

 

Având în vedere: 

- Raportul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. 1933/20.11.2017; 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05.2017 cu completările ulterioare - privind aprobarea 

Programului de acţiuni culturale, artistice şi de tineret derulate de Centrul Cultural şl de Tineret 

„Ştefan lordache" în anul 2017; 

 Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice, 

Raportul Comisiei Cultură Culte, Minorităţi Naţionale şi Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 Ţinând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de acţiuni culturale, artistice şi de tineret derulate de 

Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" în anul 2017, prevăzut în HCL Sector 5 nr. 72 din 

30.05.2017 cu completările ulterioare, cu acţiunea prevăzută în Anexa 1, parte integrată a prezentei 

propuneri de hotărâre. 

 

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentului prevăzut în Anexa 1 a prezentei hotărâri vor fi 

utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", la capitolul servicii 

culturale; 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 174/23.11.2017 
 

 

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

Local Sector 5  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE  

privind organizarea unor acţiuni  

socio-culturale, educative, sportive, artistice şi de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017 

 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 61600/23.11.2017; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 61601/23.11.2017; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice, cel al Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale şi cel al Comisiei Educaţie, 

Tineret şi Sport; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a acţiunilor socio-culturale, educative, 

sportive, artistice şi de tineret din luna decembrie 2017, conform anexei, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor vor fi utilizate în limita creditelor bugetare 

aprobate, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Cap. Cultură.  

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 175/23.11.2017 

 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 

anul 2017 

 

Având în vedere Adresa Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile 

privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2017 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Economică , precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

Având în vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2017, Legea privind bugetul asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2017; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale completată şi 

modificată prin OUG nr. 63/2010 ; 

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 228/2002; 

 În temeiul art. 45 , alin. (2), lit. a) şi art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind 

Administraţia Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

  ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 

pe anul 2017, conform anexelor nr. 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 3 Prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 134/18.09.2017 rămân 

neschimbate. 

 

ART 3   Prevederile art. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 101/28.07.2017 rămân 

neschimbate. 

 

  ART 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din veniturii proprii 

(învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2017 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 5    Prevederile art. 5   ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 101/28.07.2017 rămân 

neschimbate. 

 

ART 6  Prevederile art. 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 rămân 

neschimbate. 

 

 C O N T R A S E M N E A Z Ă, 

 SECRETAR SECTOR , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

Nr. 176/23.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018, 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub 

nr.17846/ 15.11.2017, 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi 

alte Activităţi Economice, precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, 

Ţinând seama de prevederile art. 6, alin. (7), teza a Il-a din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115, alin. (2) 

din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018 al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică 

şi Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5, DGASPC sector 5 şi S.C. AES S.A. vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

MATEI GEORGE 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

 

Nr. 177/23.11.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de colaborare între Consiliul 

Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi 

Fundaţia Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare nr. 16054/14.09.2009 ; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 cu nr. 31/31.08.2009, privind 

aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 şi Fundaţia Umanitară Agape, privind furnizarea de servicii sociale 

persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5; 

Ţinând seama de raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, respectiv al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă pentru 

Dezvoltarea Integrării Europene. 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. "b" şi art. 14 din Legea nr. 17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naţionale 

de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 2 lit. "n" teza I din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Convenţia de colaborare intervenită între 

Consiliul Local sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 şi 

Fundaţia Umanitară Agape, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii 

sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative - Direcţia de Asistenta 

Tehnică şi Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 vor duce 

la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

 

Nr. 178/23.11.2017 

 

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

Local Sector 5  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local 

Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Ansamblul 

Social Creştin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare nr. 15572/20.09.2007; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 68/18.09.2007, privind 

încheierea unei Convenţii de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5 şi Ansamblul Social Creştin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale 

persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5; 

Ţinând cont de raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, respectiv al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă pentru 

Dezvoltarea Integrării Europene; 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) lit. "b", art. 14 din Legea nr. 17/2000, 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Naţionale 

de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 2 lit. "n" teza I din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Convenţia de colaborare încheiata între 

Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 5 şi 

Ansamblul Social Creştin Măgurele, înregistrată sub nr. 15572/20.09.2007, privind furnizarea de 

servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza Sectorului 5, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative-Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 vor duce 

la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

  

 

Nr. 179/23.11.2017 
 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat  

înregistrat sub nr. 16140/3.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului "În universul 

şahului - proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi" 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 şi raportul de specialitate 

nr.17845/15.11.2017 al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice, precum şi al Comisiei Protecţiei Sociale, Sănătate şi Societate Civilă; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 26/29.11.2012; 

In conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1), art. 53 alin. (2) şi art. 113 din Legea nr. 272/2004, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 In baza dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. "n" teza I din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 ART. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat sub nr. 

16140/3.12.2012, acord ce a fost încheiat în vederea implementării Proiectului "In universul şahului - 

proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi". 

ART. 2. În vederea continuării implementării proiectului menţionat la articolul 1 al prezentei 

hotărâri se împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 

pentru ca în numele şi pentru Consiliul Local sector 5 să semneze un act adiţional de prelungire a 

duratei Acordului de parteneriat cu Asociaţia Clubul Sportiv Master Mind înregistrat sub nr. 

16140/3.12.2012, până la data de 31.12.2018, act adiţional ce constituie anexa la prezenta hotărâre. 

 ART. 3. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Adminsitrative-Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică  şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 180/23.11.2017 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI ACT ADIŢIONAL LA CONVENŢIA DE  

COLABORARE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCŢIONĂRII CENTRULUI DE ZI  

"MIHAIL SADOVEANU" ÎNREGISTRATĂ SUB NR. 5390/09.04.2015 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitor la încheierea unui act 

adiţional la convenţia de colaborare între Primăria Sector 5, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5, F.I.C.E. Romania şi Scoală Gimnazială Nr.134 înregistrată sub nr. 

5390/09.04.2015, în scopul asigurării funcţionării Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu" aflat în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5. 

Ţinând cont de raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 cu nr. 17842/15.11.2017; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 14/28.04.2006, privind aprobarea 

înfiinţării centrelor de zi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

sector 5, în parteneriat cu F.I.C.E. ROMÂNIA, Primăria Sector 5 - Direcţia învăţământ şi Relaţii 

Comunitare şi Şcolile Generale nr. 134 şi 148 " George Călinescu " situate pe raza sectorului 5, 

precum şi de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 237/12.10.2006 privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să hotărască cu privire la cooperarea prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 cu F.I.C.E. ROMÂNIA în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului privind înfiinţarea centrelor de zi; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi 

Economice precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

În conformitate cu prevederile art. 119, alin. (1), lit. a, art. 120, art. 124 alin.1 din Legea nr. 

272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordin A.N.P.C.A. nr. 24/2004, pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centre de zi; Hotărârea Consiliului General al Mun. 

Bucureşti nr. 237/12.10.2006; 

În temeiul art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. „f” şi al art. 81 alin. 2 lit. "n" teza I şi lit. „q" din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la convenţia de colaborare între Primăria 

Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, F.I.C.E. România şi 

Şcoală Gimnazială Nr. 134 înregistrată sub nr. 5390/09.04.2015, în scopul asigurării funcţionării 

Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu" aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică-Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentelui proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5,  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 181/23.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI ACT ADIŢIONAL LA CONVENŢIA DE 

COLABORARE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII FUNCŢIONARII CENTRULUI DE ZI "  

GEORGE CĂLINESCU" ÎNREGISTRATĂ SUB NR. 5389/09.04.2015 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitor la încheierea unui act 

adiţional la convenţia de colaborare între Primăria sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5, F.I.C.E. Romania şi Şcoală Gimnazială „George Călinescu", în scopul 

asigurării funcţionării Centrului de Zi „ George Călinescu" aflat în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Sector 5. 

Ţinând cont de raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 cu nr. 17843/15.11.2017; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 14/28.04.2006, privind aprobarea 

înfiinţării centrelor de zi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

sector 5, în parteneriat cu F.I.C.E. ROMÂNIA , Primăria Sector 5 - Direcţia Învăţământ şi Relaţii 

Comunitare şi Şcolile Generale nr. 134 şi 148 " George Călinescu " situate pe raza sectorului 5, 

precum şi de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 237/12.10.2006 privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să hotărască cu privire la cooperarea prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 cu F.I.C.E. ROMÂNIA în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului privind înfiinţarea centrelor de zi; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi 

Economice precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

În conformitate cu prevederile art. 119, alin. (1), lit. a, art. 120, art. 124 alin. 1 din Legea nr. 

272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordin A.N.P.C.A. nr. 24/2004, pentru 

aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centre de zi; Hotărârea Consiliului General al Mun. 

Bucureşti nr. 237/12.10.2006; 

În baza dispoziţiilor art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. „f” şi al art. 81 alin 2 lit. "n" teza I şi lit. „q"din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la convenţia de colaborare între Primăria 

Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, F.I.C.E. Romania şi 

Şcoală Gimnazială ,,George Călinescu" înregistrată sub nr. 5389/09.04.2015, în scopul asigurării 

funcţionarii Centrului de Zi „ George Călinescu" aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică-Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentelui proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5,  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 182/23.11.2017 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5 

 
  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea regulamentelor -cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale 

Centrul de Zi Sfânta Măria şi Serviciul Adopţii-Compartimentul Protecţie de Tip Familial aflate  

în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sector 5 precum şi raportul de specialitate 

nr. 17844/15.11.2017 întocmit de către directorul general al DGASPC sector 5 prin care se propune 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi Centrul de Zi Sfânta 

Măria şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social la domiciliu Serviciul 

Adoptii-Compartimentul Protecţie de tip Familial aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Sociala, Sănătate şi Societate Civilă; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi 

Centrul de Zi Sfânta Măria conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social Serviciul 

Adoptii-Compartimentul Protecţie de Tip Familial conform Anexei 2, care face parte din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Se abrogă anexa nr. 10 Ia HCL nr. 04/31.01.2017 Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare al serviciului social de zi Centrul de Zi Sfânta Măria. 

 

 Art. 4. Primarul sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Adminsitrative-Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GEORGE MATEI  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5,  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 183/23.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector  5. 

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea 421/2002 

privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a vehiculelor declarate fără stăpân sau 

abandonate şi valorificarea acestora 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 59913/17.11.2017, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 5 nr. 

59912/17.11.2017; 

Luând în considerare raportul Comisiei buget, finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte 

activităţi economice, raportul comisiei ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

In 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 HCGMB nr.286/2003 privind împuternicirea Consiliilor locale ale 

sectoarelor 1-6 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea 421/2002 precum şi HG nr. 156/2003 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 421/2002; 

Ţinând cont de reglementările Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art.45, alin (1) şi art 81 alin (2) lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să exercite atribuţiile privind trecerea în 

domeniul privat al Municipiului Bucureşti a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate şi 

valorificarea acestora conform prevederilor art. 8 şi art. 10 a Legii 421/2002 şi a prevederilor art. 10, 

art. 14 şi art. 16 a H.G. nr. 156/2003; 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă 

Tehnică şi Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

George Matei 

 

Nr. 184/23.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de 

administrator imobil 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 59659/16.11.2017 al Biroului Relaţii cu Publicul 

din cadrul Direcţiei de Transparenţă Instituţională - Direcţia Generală de Transparenţă şi Control şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 In baza Raportului Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă a Consiliului Local 

Sector 5; 

 Luând în considerare prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, art. 54 alin (1) din Legea 230/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a HG nr. 1588/2007 privind 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă constituirea Comisiei de Atestare a persoanelor fizice cu domiciliul pe raza 

Sectorului 5 pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil, având următoarea componenţă: 

 

Preşedinte: Ţigănuş Marian - Viceprimar 

 

Membri: Dicu Anca - Consilier Juridic, Direcţia Generală Juridică, Direcţia de Legalitate 

Acte 

Stoica Măria - Inspector Superior, Biroul Relaţii cu Publicul, Direcţia de   

Transparenţă Instituţională, Direcţia Generală de Transparenţă şi Control 

Dediu Emilia - Consilier superior, Biroul Relaţii cu Publicul, Direcţia de 

Transparenţă Instituţională, Direcţia Generală de Transparenţă şi Control 

Dobre Violeta - Director General Adjunct Direcţia Generală Educaţie şi 

Carieră 

 

Secretar comisie:    Dobre Măria - consilier superior Serviciul Analiză, Relaţii cu Mass -Media, 

Direcţia de Transparenţă Instituţională, Direcţia Generală de Transparenţă şi Control 

 

Membri supleanţi: Vasilescu Petra - Şef Biroul Relaţii cu Publicul 
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Del Salto Boada Gustavo Ramon - Inspector Asistent Biroul Relaţii cu 

Publicul, Direcţia de Transparenţă Instituţională, Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control 

State Ştefania Irina - Inspector debutant Direcţia Buget şi Urmărire 

Execuţie Bugetară, Direcţia Generală Economică 

 

 Art. 2 - Se aprobă Regulamentul privind atestarea calităţii de administrator de imobil, conform 

Anexei 1, ce face parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 - Începând cu data adoptării prezentei, HCL Sector 5 nr. 19/04.08.2008, HCL Sector 5 

nr. 67/24.12.2010, HCL Sector 5 nr. 14/20.05.2011, HCL Sector 5 nr. 22/24.03.2015 şi HCL Sector 5 

nr. 112/31.10.2016 se abrogă. 

 

 Art. 4 - Primarul Sectorului 5, prin Direcţia Generală de Transparenţă şi Control -Direcţia de 

Transparenţă Instituţională - Biroul Relaţii cu Publicul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi 

persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GEORGE MATEI  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 185/23.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti, România şi comuna Saint- Josse - ten- Noode, Bruxelles, Belgia 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59568/16.11.2017 al Direcţiei Generale de Transparenţă 

şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională, precum şi Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 5; în baza Raportului Comisiei de Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice a Consiliului Local Sector 5; 

Potrivit art. 121, alin. (1) şi (2) din Constituţia României; 

Ţinând cont de Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, art. 10 alin. (1), (2) şi (3); 

Conform art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, al art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 4 din H.G. nr. 

1040/2011, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; 

Luând în considerare art. 14, art. 15 alin (1), (2), (3), (4) şi (5), art. 16 alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. 

(2) lit. "f', art. 62 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti, România şi comuna Saint - Josse - ten - Noode, Bruxelles, Belgia. 

Art. 2 - Se aprobă Acordul de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, România şi 

comuna Saint -Josse - ten - Noode, Bruxelles, Belgia, conform Anexei 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Direcţia Generală de Transparenţă şi Control - Direcţia Generală 

de Transparenţă Instituţională şi Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

 

Nr. 186/23.11.2017 

 

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

Local Sector 5  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

de modificare a HCLS nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, 

în anul şcolar 2017-2018 

 

Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, Serviciul 

Administrare Unităţi de învăţământ, înregistrat sub nr. 59902/17.11.2017; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60198/17.11.2017; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport. 

 În conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017 şi ale art. 96, alin. 2, lit. a, b şi c din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin 2, lit. j şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se modifică HCLS 5 nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din sectorul 5, în anul şcolar 2017-2018, conform anexei - parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Serviciul Administrare Unităţi de învăţământ - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport şi persoanele 

nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 187/23.11.2017 

 

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

Local Sector 5  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

de modificare a HCLS nr. 115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din  

cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea  

şi asigurarea calităţii educaţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi  

particular din sectorul 5, în anul şcolar 2017-2018 

 

Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, Serviciul 

Administrare Unităţi de Învăţământ, înregistrat sub nr. 59903/17.11.2017; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60199/17.11.2017; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport. 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin 1 şi art. 81, alin 2, lit. j şi alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea HCLS 5 115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 5, în anul 

şcolar 2017-2018, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Serviciul Administrare Unităţi de învăţământ - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport şi persoanele 

nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 188/23.11.2017 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 

 

Având în vedere: 

- raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, 

Serviciul Administrare Unităţi de învăţământ şi al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget şi 

Urmărire Execuţie Bugetară, înregistrat sub nr. 59901/17.11.2017; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60197/17.11.2017; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport şi cel al Comisiei Buget, 

finanţe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; 

În temeiul prevederilor art. 82 şi ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, precum şi al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j şi ale alin. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă numărul şi cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2017-2018, conform anexelor 1 şi 

2, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local 

al Sectorului 5, Cap. Învăţământ - Burse. 

Art. 3 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Serviciul Administrare Unităţi de Învăţământ - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, precum şi 

Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 189/23.11.2017 

 

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

Sector  5.  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării şi finanţării în anul şcolar 2017- 2018 din bugetul local al 

Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a proiectului "Şcoală după şcoală", în unităţile de 

învăţământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învăţământ primar 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 59.954/17.11.2017; 

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice şi 

cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60.196/17.11.2017; 

În baza: 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 2, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

57.875/10.11.2017; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 103, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

57.793/09.11.2017; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 126, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

57.792/09.11.2017; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 127, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr.  

58.041/10.11.2017; 

-   Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 128, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

48.676/11.10.2017; 

-      Adresei Şcolii Gimnaziale "Grigore Tocilescu", înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 

sub nr. 57.754/09.11.2017; 

-    Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 134, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

57.588/09.11.2017; 

-    Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 144, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

57.106/08.11.2017; 

-    Adresei Şcolii Gimnaziale nr. 115, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 sub nr. 

57.200/08.11.2017; 

-    Adresei Şcolii Gimnaziale "Petrache Poenaru", înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 

sub nr. 57.791/09.11.2017; 

-     Adresei Şcolii Gimnaziale "George Călinescu", înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5 

sub nr. 57.751/09.11.2017. 

 În conformitate cu prevederile art. 51 şi art. 52 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, cu cele ale art. 3
2
 alin. (1) şi alin. (2), lit. „b", art. 3 lit. "b" şi "g" din 

Ordonanţa Guvernului 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
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ulterioare, precum şi cu cele ale Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 

5349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoală după şcoală", cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, de 

prevederile H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului' 2014 - 2016, de H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind 

Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei 2015-2020, de H.G. nr. 417/2015 pentru aprobarea 

Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii (PTS) şi a faptului ca Programul "Şcoală după 

şcoală" reprezintă una din cele unsprezece măsurile cuprinse în Pachetul Antisărăcie care vizează 

şcoala reprezintă una din cele unsprezece măsurile cuprinse în Pachetul Antisărăcie care vizează 

domeniul educaţiei, aprobat de Guvernul României în cadrul Programului Naţional de Reformă, în 

februarie 2016, precum şi de Proiectul de Strategie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 Bucureşti, pentru perioada 2016 - 2020; 

În temeiul art. 45 alin. (1), precum şi al 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 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi finanţarea în anul şcolar 2017-2018, din bugetul local al Sectorului 5, 

a Programului "Şcoală după şcoală" desfăşurat de Primăria Sectorului 5 prin Direcţia Generală 

Educaţie şi Carieră în colaborare cu Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (UIP) din 

sectorul 5, conform Anexei nr. 1, şi a Anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Sectorului 5, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, UIP din sectorul 5, conform Anexei nr. 2, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. Protocolul va fi încheiat cu fiecare unitate de învăţământ, beneficiară 

a programului, în baza analizei de nevoi de la nivelul unităţii, a avizului ISMB şi a cererilor de 

includere în program. 

 

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 5 va asigura plata resursei umane implicate în Programul "Şcoală 

după Şcoală", prin bugetul de venituri şi cheltuieli al UIP. Plata resurselor umane se va face conform 

Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 5349/2011, privind Metodologia 

de organizare a programului "Şcoală după Şcoală", cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 5 va asigura resursele financiare pentru dotarea corespunzătoare 

a spaţiilor identificate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru implementarea 

programului SDS pentru elevii din învăţământul primar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, pe 

baza unui necesar de obiecte şi materiale educaţionale destinate funcţionarii la standarde de calitate; 
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Art. 5. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 5 din programul 

"Şcoală după Şcoală" vor prezenta lunar către Primăria Sectorului 5 (Direcţia de învăţământ, Tineret 

şi Sport) şi DGASPC sector 5, rapoarte narative şi situaţii centralizate cu beneficiarii programului 

SDS; 

 

Art. 6. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi conducerile UIP din sectorul 5 vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 190/23.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector  5. 

  

http://www.pmb.ro/
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare în 

vederea reabilitării bazei materiale a 

Şcolii Gimnaziale nr. 150, Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5 

 

Având în vedere: 

- raportul specialitate întocmit de Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 

60.194/17.11.2017; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60.195/17.11.2017; 

- adresa nr. 59.305/15.11.2017, emisă de Primăria Sectorului 5; 

 Ţinând cont de prevederile art. 112 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   Luând în considerare HCGMB 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6; 

 În baza art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. f şi j, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să întreprindă demersurile necesare, prin intermediul 

aparatului de specialitate, în vederea reabilitării bazei materiale a Şcolii Gimnaziale nr. 150, Bd. Eroii 

Sanitari nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, respectiv reabilitarea imobilelor în care îşi desfăşoară 

activitatea unitatea de învăţământ preuniversitar de stat (corp A, B şi C).  

Art. 2 - Preluarea bunului menţionat la art. 1, în vederea realizării investiţiilor se va face pe bază de 

proces verbal. 

Art. 3 - Consiliul Local al Sectorului 5 va asigura fondurile necesare finanţării investiţiilor necesare 

pentru reabilitarea bazei materiale a Şcolii Gimnaziale nr. 150, din bugetul de venituri şi cheltuieli 

propriu, de la capitolul 51.01.03, autorităţi executive. 

Art. 4 - După finalizarea investiţiilor, Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va preda 

Şcolii Gimnaziale nr. 150, imobilul preluat, cu noua valoare de inventar, în baza unui proces verbal de 

predare-primire. 

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică 

Juridică, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Operaţiuni, Direcţia Educaţie şi Carieră vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

Nr. 191/23.11.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

Secretarului Sectorului 5 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60239/17.11.2017 întocmit de Direcţia Generală 

Educaţie şi Carieră, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

Ţinând cont de Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti; 

Luând în considerare prevederile art. 107, alin. (1) şi alin. (2) lit. „d" din Hotărârea Guvernului 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă propunerea Consiliului Local al Sectorului 5 privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 pentru întocmirea raportului de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5. 

 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

George Matei 

 

Nr. 192/23.11.2017 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea sediului Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5, nr. 60216/17.11.2017 ; 

 Luând în considerare: 

- Raportul de Specialitate nr. 1660/25.10.2017, întocmit de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache"; 

 Ţinând seama de: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 / 2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului-

Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 228 Cod Civil, coroborate cu cele ale art. 58 şi art. 59 din 

Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. „j" din Legea 215/2001, privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Începând cu data de 23.11.2017, art.1 al H.C.L. Sector 5, nr 131 din 21.11.2017, 

privind înfiinţarea Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", se modifică şi va avea următorul 

cuprins: „Se aprobă înfiinţarea Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", instituţie publică de 

cultură cu personalitate juridică, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, cu 

sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5": 

 Art. 2 - începând cu data de 23.11.2017, Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" i se 

dau în folosinţă cu titlu gratuit, spaţiile în suprafaţă totală de 254,82 mp, situate la parterul imobilului 

din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5 

 Art. 3 - Cheltuielile privind plata chiriei şi a utilităţilor publice generate de folosirea spaţiilor 

menţionate la art. 2 a prezentei hotărâri vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5, iar în bugetul 

Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" Sector 5, nu vor mai fi alocate fonduri aferente 

acestor cheltuieli; 

 Art. 4 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia de Asistenţă Tehnică si Juridică şi 

Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

Nr. 193/23.11.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr.  

123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul 

 Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. 1896/16.11.2017.; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, nr. 60217/17.11.2017 ; 

 Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 22.08.2017 - privind aprobarea proiectelor 

înregistrate la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi 

economice, Comisiei Cultură Culte, Minorităţi Naţionale si Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 Ţinând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 

123/22.08.2017, conform Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri; 

 

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri, vor fi 

utilizate din bugetul propriu al Centrul Cultural şi de Tineret "Ştefan lordache", la capitolul, servicii 

culturale; 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MATEI GEORGE 

 

Nr. 194/23.11.2017 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii CNI S.A. a  

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

Proiect pilot -Sală de educaţie fizică şcolară în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 131, Str. 

Gutuilor, nr. 1, Sector 5 

 

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, 

înregistrat sub nr. 61446/22.11.2017; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 61448/22.11.2017; 

În temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al H.C.M.B. nr. 

151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor 

Locale ale Sectoarelor 1 -6; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 şi art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene, prin CNI S.A, pe bază de protocol, a terenului situat în Bucureşti, Sector 5, Str. Gutuilor, 

nr. 1, aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, 

în suprafaţă de 6.755 m
2
, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 231280, liber de orice sarcini, în 

vederea şi pe perioada realizării, de către CNI S.A. a obiectivului de investiţii Sală de educaţie fizică 

şcolară. 

Art. 2 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art. 3 - Se apobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a cheltuielilor pentru 

racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz). 

Art. 4. - Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 

necesare pentru depozitarea şantierului. 

Art. 5 - Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului 

realizat, să fie menţinută destinaţia acestuia şi să fie întreţinut pe o perioadă de minimum 15 ani. 

Art. 6 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare-primire a 

amplasamentului menţionat la art. 1, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 7 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCLS 5 nr. 131/31.08.2017 privind 

transmiterea în folosinţă gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp din cadrul Şcolii 
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Gimnaziale nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, sector 5, pe durata de execuţie a unei săli de sport construită 

prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social -Subprogramul săli de sport. 

Art. 8. - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, şi Direcţia Generală 

Economică - Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 195/27.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi  

Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii CNI S.A. a  

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

Proiect pilot - Sală de educaţie fizică şcolară în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 135, Calea 

Ferentari, nr. 72, Sector 5 

 

 Având în vedere: 

Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, înregistrat 

sub nr. 61445/22.11.2017; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 61447/22.11.2017; 

 În temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al H.C.M.B. nr. 

151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor 

Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 şi art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene, prin CNI S.A, pe bază de protocol, a terenului situat în Bucureşti, Sector 5, Calea 

Ferentari, nr. 72, aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5, în suprafaţă de 4.358 m
2
, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 230810, liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării, de către CNI S.A. a obiectivului de investiţii Sală de 

educaţie fizică şcolară. 

Art. 2 - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art. 3 - Se apobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a cheltuielilor pentru 

racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz). 

Art. 4. - Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 

necesare pentru depozitarea şantierului. 

Art. 5 - Consiliul Local al Sectorului 5 se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului 

realizat, să fie menţinută destinaţia acestuia şi să fie întreţinut pe o perioadă de minimum 15 ani. 

Art. 6 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare-primire a 

amplasamentului menţionat la art. 1, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCLS 5 nr. 71/30.09.2016  
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Privind transmiterea în folosinţă gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp din cadrul 

Şcolii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuţie a unei săli de sport 

construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.  

Art. 8. - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport, şi Direcţia Generală 

Economică - Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GEORGE MATEI 

 

Nr. 196/27.11.2017 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea ca venit la Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6  

al Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 mii lei din excedentul bugetar al  

Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată integral din venituri proprii 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

Ţinând cont de prevederile art. 67 alin. (1) litera c) şi art. 70 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) litera a) şi art. 81 alin. (2) litera d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

H.C.G.M.B. nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de 

utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea ca venit la Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 mii lei, din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor 

Sector 6, instituţie finanţată integral din venituri proprii aflată în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 6. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 275 

Data: 23.11.2017 
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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 rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al  

Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice 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 şi ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 Având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice - Bucureşti, nr. 72516/26.09.2017, prin care s-a aprobat repartizarea sumelor 

defalcate din T.V.A.  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 974.384 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 966.252 

mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01, Anexă ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017, în sumă de 130.651 

mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 130.651 mii lei, conform Anexei nr. II ce cuprinde 

Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 
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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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 276 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 comunicării actelor administrative fiscale, actelor de excutare şi 

altor acte emise de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau tipărirea acestora prin 

intermediul unui centru de imprimare masivă 

 

  Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (6) şi alin (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3.097/2016 al MDRAP 

pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură fiscală; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă comunicarea de către organul fiscal local a actelor administrative fiscale, a 

actelor de executare şi a altor acte emise de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Locale 

Sector 6 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau tipărirea acestora prin intermediul 

unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului fiscal, prevăzute în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de 

executare şi a altor acte emise de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 prin 

mijloace electronice de transmitere la distanţă, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 277 

Data: 23.11.2017 

 

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

Local Sector 6.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Traian Pană în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 278 

Data: 23.11.2017 
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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 conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republucată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 3 al anului 2017, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 3 al anului 

2017, conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 3 al anului 

2017, conform Anexelor nr. 5 şi nr. 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 3 al anului 2017, conform Anexelor nr. 7 şi nr. 8. 

  Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 279 

Data: 23.11.2017 

 

 
*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 modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Anexa nr. 1 Secţiunea 3 - privind 

Comisiile de specialitate din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 Având în vedere validarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. (1) Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea 

şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se modifică, în sensul că 

la Comisia III Servicii Publice, Comerţ, Privatizare şi Protecţia Consumatorului se înlocuieşte d-na 

Mitran Geoergeta, cu d-na Berta Vasiliauskaitè şi la Comisia V Juridică, de Disciplină, Apărarea 

Ordinii Publice şi Probleme Sociale se înlocuieşte dl Manole Cosmin Mihai, cu d-na Mitran Georgeta 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 280 

Data: 23.11.2017 

 

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

Local Sector 6. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a  

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

- Art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidulului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –

”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1  

– ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia tehnică - faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 5”, conform anexelor 1 – 6, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 281 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice -faza  

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a  

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 9” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii; - Art. 15 lit. d) 

din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –

”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1  

– ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Operațiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia tehnică - faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 9”, conform anexelor 1 – 4, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 282 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice -faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a  

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 10” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii; - Art. 15 lit. d) 

din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

 - Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –

”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia tehnică - faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 10”, conform anexelor 1 – 6, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 283 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza DALI 

pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6;  

 Ţinând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consilului Local al 

Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului - 

cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –

”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11”, conform Anexelor nr. 1 – 3, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 284 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf 

Giuleşti din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Investiţii şi Expunerea de 

 motive  a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către 

Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciţiului bugetar;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera a) şi art. 81 alin. (2) lit. j şi  alin. (4) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giuleşti din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2.  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fonduri de la Bugetul 

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform listelor de investiţii aprobate conform legii, cât 

şi din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea si aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 285 

Data: 23.11.2017 

 

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

Local Sector 6. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de 

a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

aderării Sectorului 6 la „Convenţia Primarilor privind Clima şi 

Energia” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) 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 aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici 

Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aderării Sectorului 6 la „Convenţia Primarilor 

privind Clima şi Energia”. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 286 

Data: 23.11.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda 

împuternicire expresă  Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la 

încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti din 

România şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova în vederea promovării unor 

interese comune 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare Avizul emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene cu nr. 120667/31.10.2017 şi Avizul emis de Ministerul Afacerilor Externe cu nr. 

H 2-2/2244/01.11.2017; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) 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  împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului de Cooperare între 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti din România şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova, în 

vederea promovării unor interese comune. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 287 

Data: 23.11.2017 
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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 transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă 

a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă 

de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin 

 Brâncuşi” sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren 

identificat conform Anexei 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul 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: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea creşelor de pe raza sectorului 6 în administrarea 

directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 79/2017 privind solicitarea acordului 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; 

- H.C.G.M.B. nr. 157/2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

vederea construirii unei creşe şi a unei grădiniţe pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. 

fiecare, situate în Bucureşti, sector 6, zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în 

administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a 

terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului 

„Constantin Brâncuşi” sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, 

teren identificat conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) În vederea realizării investiţiei se permite ca sursa de finanţare să fie din bugetul propriu sau 

prin asociere. 

 (3) În situaţia în care, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu 

este demarată investiţia prevăzută la alin. (1), se revocă dreptul de administrare. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 288 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 
  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Acţiune pe perioada 2017-2020, parte a Strategiei 

Antidrog a Sectorului 6 

 

 Văzând Raportul de specialitateal 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. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Luând act de prevederile exprese ce se regăsesc în Hotărârea Guvernului României nr. 

784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în 

perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi în Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 18/16.02.2015 prin care se aprobă Strategia Antidrog a Sectorului 6 

pentru perioada 2015-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2015-

2016; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de acţiune pentru perioada 2017-2020 pentru implementarea 

Strategiei Antidrog a Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 289 

Data: 23.11.2017 

 

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

Local Sector 6. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activităţile nonprofit de interes local din 

sfera serviciilor sociale pentru anul 2018” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul nr. D/22904/30.10.2017 al Biroului Relaţii O.N.G.; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă “Procedura privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, pentru activităţile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 

2018”, conform Anexelor nr. 1 – 12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 290 

Data: 23.11.2017 

 

*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 listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţă,  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, 

întocmite pentru anul 2018 

 

 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 prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuințe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 187/31.08.2017 privind 

aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe 

în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2018, aşa cum se regăsesc în 

Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexa să nu fie incluşi solicitanţii care nu au făcut 

dovada îndeplinirii criteriilor de acces, precum şi cei care nu au prezentat documentele necesare 

evaluării situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi art. 30 din normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2018, dată de la care îşi încetează 

aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 331/20.12.2016. 
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 Art. 4. (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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 291 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 
  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţe sociale, locuinţe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în baza 

Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2018 

 

 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 prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, 

cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 186/31.08.2017 privind 

aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea în baza Legii nr. 114/1996 privind 

locuinţele din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la 

întocmirea listelor pentru anul 2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească 

locuinţe sociale, locuinţe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în temeiul Legii nr. 114/1996, 

întocmite pentru anul 2018, aşa cum se regăsesc în Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 să nu figureze solicitanţii 

care nu au făcut dovada îndeplinirii criteriilor de acces sau care nu au prezentat documentele 

necesare evaluării situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi art. 30 din Normele 

Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000. 

 Art. 3. Vor beneficia cu prioritate de atribuirea unei locuinţe sociale, solicitanţii ce figurează în 

lista care constituie Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2018, data de la care Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 330/2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 5. (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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 292 

Data: 23.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de 

odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 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 rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 6 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) 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 Regulamentul privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile 

de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

şi Direcția Generală de Poliţie Locală 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 293 

Data: 23.11.2017 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

                        

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea 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, în sensul că se schimbă 

denumirea Grădiniţei ,,Nicholas Kindergarten”, în Grădiniţa cu program normal şi prelungit  

,,Nicholas Kindergarten” 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 rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 legea educaţiei naţionale, a 

adresei Grădiniţei cu program normal şi prelungit ,,Nicholas Kindergarten” cu nr. 140 din data de 

11.10.2017, înregistrată la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 12585 din data de 

11.10.2017, a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4509 din data de 02.09.2014, a rectificării 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4509 din data de 02.09.2014 publicat în Monitorului 

Oficial Nr. 688 din data de 24 august 2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6,        

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 la unităţi de învăţământ particular, 

în sensul că se schimbă denumirea Grădiniţei ,,Nicholas Kindergarten”, în Grădiniţa cu program 

normal şi prelungit ,,Nicholas Kindergarten” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Drumul Valea Cricovului 

Nr. 41-47, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 294 

Data: 23.11.2017 

 

 
  



231 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE            

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6K”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.022 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Preciziei nr. 6K”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30262/6/16 din 25.09.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6K”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.022 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 295 

Data: 23.11.2017 
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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 Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă - locuinţe şi birouri - pe un teren în suprafaţă 

 de 753 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 Vagonetului nr. 1C”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33680/6/11 din 25.09.2017 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 Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă - locuinţe şi birouri - pe un teren în suprafaţă de 753 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 296 

Data: 23.11.2017 
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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 Ion Nonna Otescu nr. 30”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 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 Ion Nonna Otescu nr. 30”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37581/6/3 din 25.09.2017 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 Ion Nonna Otescu nr. 30”,  Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 297 

Data: 23.11.2017 
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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. 161A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

1.978 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 – 

“Prelungirea Ghencea nr. 161A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30145/6/12 din 25.09.2017 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 – “Prelungirea Ghencea nr. 161A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.978 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 298 

Data: 23.11.2017 
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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. 22C”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă - locuinţe colective, servicii şi comerţ - 

pe un teren în suprafaţă de 3.454 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. 22C”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

36146/6/7 din 25.09.2017 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 – “Şoseaua Virtuţii nr. 22C”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă - locuinţe colective, servicii şi comerţ - pe un teren în suprafaţă 

de 3.454 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 299 

Data: 23.11.2017 
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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 – “B-dul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.307 m.p., 

proprietate privată persoane juridice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “B-

dul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14259/3/17 din 10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.307 m.p., proprietate privată 

persoane juridice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 



242 

 

 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 300 

Data: 23.11.2017 
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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 Bacriului nr. 12”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 

1.931 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 Bacriului nr. 12”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

44062/7/7 din 06.11.2017 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 Bacriului nr. 12”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.931 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 301 

Data: 23.11.2017 
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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 Ciorogârla nr. 297-299”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată  

de 12.292 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 – 

“Drumul Ciorogârla nr. 297-299”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41023/7/2 din 06.11.2017 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 Ciorogârla nr. 297-299”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 

12.292 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 302 

Data: 23.11.2017 
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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 Corvinilor nr. 1-3”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 502 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 Corvinilor nr. 1-3”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38310/7/6 din 06.11.2017 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 Corvinilor nr. 1-3”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 502 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 303 

Data: 23.11.2017 
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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. 131-141”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 11.111 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

               

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14257/3/18 din 10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 11.111 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 304 

Data: 23.11.2017 
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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. 322-328”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă şi locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 27.224 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 – 

“Prelungirea Ghencea nr. 322-328”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24264/5/1 din 24.07.2017 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 – “Prelungirea Ghencea nr. 322-328”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 27.224 

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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 305 

Data: 23.11.2017 
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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 – “Aleea Lacul Morii nr. 127-129”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale 

pe un teren în suprafaţă de 5.000 m.p. - suprafaţă măsurată de 4.896,51 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 – 

“Aleea Lacul Morii nr. 127-129”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

44862/7/15 din 06.11.2017 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 – “Aleea Lacul Morii nr. 127-129”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un 

teren în suprafaţă de 5.000 m.p. - suprafaţă măsurată de 4.896,51 m.p., proprietate privată persoană 

juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 306 

Data: 23.11.2017 
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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 Gheorghe Ranetti nr. 15”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de  

856 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 Gheorghe Ranetti nr. 15”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38308/7/13 din 06.11.2017 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 Gheorghe Ranetti nr. 15”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 856 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 



256 

 

 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 307 

Data: 23.11.2017 
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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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr.  6F”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu de clădiri cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de  

21.087 m.p., proprietate privată persoane juridice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6F”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37137/6/5 din 25.09.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6F”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu de clădiri cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 21.087 

m.p., proprietate privată persoane juridice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 308 

Data: 23.11.2017 
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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 Largă nr. 78”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 

1.027 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Valea Largă nr. 78”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

29947/6/4 din 25.09.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 78”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.027 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 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 309 

Data: 23.11.2017 
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