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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar General 

DISPOZIȚIE 

Nr. 1218 din 01.09.2017 

 

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

9019/1/30.08.2017; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

305/2013 modificată și completată și H.C.G.M.B. 53/2017 privind înființarea funcției de administrator 

public Ia nivelul  municipiului București; 

 În temeiul art. 57, alin. (2), art. 61, art. 63 art. 64, art. 65 și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se modifică și se completează art. 3 din Dispoziția Primarului General nr. 857/06.07.2017 

și va avea următorul conținut: 

 (1) Se deleagă domnului CHIRIȚĂ SORIN - Administrator Public calitatea de ordonator principal 

de credite pentru : 

 a.Toate instituțiile și serviciile publice de interes local ale municipalității, precum și regiile 

autonome ; 

 b. Proiectele finanțate din fonduri europene sau din alte fonduri; 

 c. Achizițiile publice în valoare de până Ia un milion de lei, pentru aparatul de specialitate al 

Primarului General și semnează toate documentele care rezultă din inițierea, implementarea, derularea 

și finalizarea acestora; 

 d. Toate plățile în valoare de până Ia un milion de lei și documentația care rezultă din inițierea, 

implementarea, derularea și finalizarea acestora; 

 (2) Semnează și ia decizii în legătură cu acțiunile de control și alte acte administrative pentru 

aparatul de specialitate al Primarului General, precum şi toate documentele care rezultă din inițierea, 

implementarea, derularea și finalizarea acestora; 

 Art. 2 Dispoziția Primarului General nr. 857/06.07.2017 se modifică corespunzător; 

 Art. 3 Domnul Chiriță Sorin, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, 

instituțiile și serviciile publice de interes local ale municipalității, precum și regiile autonome vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 GEORGIANA ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar General 

D I S P O Z I Ț I E 

Nr. 1239 din 11.09.2017 

 

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

9138/1/04.09.2017 ; 

 În temeiul art. 57 alin. (2), art. 61, art. 63, art. 64, art. 65 şi 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 modifică anexa nr. 1 Ia Dispoziţia Primarului General nr. 

861/06.07.2017 conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziţie ; 

 

Art. 2 - Cu aceeaşi dată se modifică anexa nr. 1 la Dispoziţia Primarului General nr. 

856/06.07.2017 conform anexei nr. 2 la prezenta dispoziţie ; 

 

Art. 2 - Doamna FLORESCU MICHAELA TOMNIŢA - viceprimar, domnul BĂDULESCU 

Aurelian - viceprimar şi Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 Avizat 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 GEORGIANA Zamfir 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Direcția Managementul Resurselor Umane 

ANEXA  nr. 1  

 

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

 

- Teatrul de Comedie 

 

- Teatrul de Revistă ―Constantin Tănase‖ 

 

- Teatrul ―C.I.Nottara‖ 

 

- Teatrul Evreiesc de Stat 

 

- Teatrul Ion Creangă 

 

- Teatrul Municipal ―Lucia Sturdza Bulandra‖ 

 

- Teatrul Mic 

 

- Teatrul Odeon 

 

- Teatrul de Animație ―Țăndărică‖ 

 

- Teatrul Tineretului ″Metropolis″ 

 

-Teatrul ″Excelsior″ 

 

-Teatrul ″Masca″ 

 

- Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS  

 

- Opera Comică pentru Copii 

 

-Teatrul ″Stela Popescu″ 

 

-Teatrul Dramaturgilor Români 

 

- Muzeul Municipiului București 

 

- Biblioteca Metropolitană București 
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- Casa de cultură ―Friedrich Schiller‖ 

 

- Universitatea Populară ―loan I. Dalles‖ 

 

- Școala de Artă București 

 

- Muzeul Național al Literaturii Române 

 

- Autoritatea Pentru Supravegherea și Protecția Animalelor 

 

2. Luarea măsurilor necesare în domeniul gospodăririi și înfrumusețării Municipiului București; 

 

3. Luarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile 

legii; 

 

4. Supravegherea realizării măsurilor de asistență și ajutor social; 

 

5. Îndeplinirea sarcinilor operative dispuse de Primarul General; 

 

6. Reprezintă instituția în relația cu terții sau alte instituții  Ia solicitarea Primarului General și 

împuternicirea acestuia; 

 

 

 

 

 

Pentru activitatea delegate, viceprimarul va întocmi rapoarte trimestriale către Primarul General. 

 

Primarul General rămâne competent a exercita oricând atribuțiile delegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Lică Liviu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Direcția Managementul Resurselor Umane 

 

ANEXA  nr. 2  

 

1. Monitorizarea şi supravegherea activităţii următoarelor instituţii şi servicii publice: 

  

- Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

 

- Centrul de cultură ―Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului‖ 

 

- Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB 

 

- Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti 

 

- Administraţia Străzilor Bucureşti 

 

- Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

  

- Administraţia Fondului Imobiliar 

 

- Administraţia Grădina Zoologică 

 

- Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

 

- Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti 

 

- Circ & Variete Globus Bucureşti 

 

- Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București 

   

- Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti 

 

- Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti 

 

- Clubul Sportiv Municipal Bucureşti 

 

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

 

- Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
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- Regia Autonomă de Transport București 

 

- Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București 

 

2. Îndeplinirea sarcinilor operative dispuse de Primarul General 

 

3. Reprezentarea instituției în relația cu terții sau alte instituții publice Ia solicitarea Primarului General 

și împuternicirea acestuia; 

 

 

Pentru activitatea delegată, viceprimarul va întocmi rapoarte trimestriale către Primarul 

General. 

 

Primarul General rămâne competent a exercita oricând atribuțiile delegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit și redactat într-un exemplar, expert Lică Liviu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1329 din 27.09.2017 
 

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

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

pentru trimestrul IV 2017 
 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 12047/18.09.2017; 
 

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

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

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

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

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

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

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

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

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

0,16% faţă de cel aferent trimestrului III 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

   

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

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

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

indexare aferent trimestrului IV 2017. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Gabriela FIREA 

 

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 

 

Întocmit, Daniel Gulan 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1329 DIN 27.09.17 A PRIMARULUI GENERAL PRIVIND 

 INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE  

LOCUINŢĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL IV 

 

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

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

al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2017 este de 0,16% faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul III 2017 potrivit următorului calcul : 

         
                                                             -procente- 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

 pentru luna Iunie - 2017 față de 

 Mai - 2017  

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna 

 Iulie – 2017 față de 

 Iunie - 2017 

 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

August – 2017 față de  

Iulie - 2017 

 

1. 100,04 

 

100,32 

 

99,80 

 

  

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

 

100,04%x100,32%x99,80%=100,16% – 100%  =  0,16% 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

LENUȚA BONCOTĂ 

 

 

 

      Verificat, 

Răzvan Răileanu 

Întocmit, 

          Daniel Gulan 
 
Redactat în 2 exemplare 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind suplimentarea numărului de vouchere în cadrul proiectului "Biciclişti în Bucureşti" aprobat prin 

Hotărârea C.G M.B. nr. 258/30.06.2017 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget nr. 1795/24.08.2017 şi Direcţiei 

Generale de Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu nr. 6560/23.08.2017; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 105/29.08.2017, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecţia mediului nr. 33/28.08.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

269/29.08.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 22 alin. (h) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 70 alin. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) 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 suplimentarea cu un număr de maxim 25.000 de vouchere în aceleaşi condiţii 

ca şi cele prevăzute în Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/2017, a numărului de vouchere în cadrul 

proiectului "Biciclişti în Bucureşti", care vor putea fi folosite exclusiv la achiziţionarea de biciclete, 

biciclete electrice, trotinete electrice şi dispozitive de tip Segway/Ninebot. 

Art. 2 Suma aferentă tuturor voucherelor ce se vor putea distribui în anul 2017 se va suporta 

din Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 - Bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti anexă la 

acesta, restul de vouchere rămase de distribuit urmând a fi finanţate din bugetul Municipiului 

Bucureşti pe anul 2018. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir  
 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 371 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti 

a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înfiinţarea liniei de autobuz 

nr. 327, de la Şcoala Gimnazială 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 comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

5953/07.09.2017 şi al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei nr. 14730/07.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 46/11.09.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 312/11.09.2017 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; 

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. 1  (1) Se aprobă asigurarea de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti a 

transportului public local gratuit pentru elevi, prin înfiinţarea liniei de autobuz nr. 327, pe traseul dintre 

Şcoala Gimnazială nr. 141 ―Ion I. C. Brătianu― şi Şcoala Gimnazială nr. 127, pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a procesului educativ. 

(2) Linia de autobuz nr. 327 va funcţiona în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 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. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir  

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 372 

 

*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 conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului  

Bucureşti"  sopranei Angela Gheorghiu 

 

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

de specialitate nr. 5873/05.09.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 30/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 313/11.09.2017 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" sopranei 

Angela Gheorghiu în semn de recunoaştere a meritelor sale. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir  

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 373 



20 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea comisiei speciale pentru identificarea barierelor  

birocratice în relaţia cetăţenilor cu administraţia publică locală  

a Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate nr. 367/07.09.2017 al Direcţiei Generale Operaţiuni – 

Direcţia Relaţii Publice şi Informare; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 314/11.09.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Se înfiinţează Comisia specială pentru identificarea barierelor birocratice în relaţia 

cetăţenilor cu administraţia publică locală a Municipiului Bucureşti. 

(2) Comisia analizează şi monitorizează accesul cetăţenilor la serviciile publice furnizate de 

instituţii ale administraţiei publice locale, de către instituţii, administraţii, societăţi comerciale, regii 

autonome şi alte organisme, aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti ori a consiliilor locale ale sectoarelor, la care municipiul Bucureşti sau consiliile locale ale 

sectoarelor sunt acţionari. 

(3) Comisia întocmeşte trimestrial un raport cu recomandări de eliminare a birocraţiei, pe care îl 

supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 2 (1) Comisia este formată din 5 consilieri generali, câte unul din partea fiecărui grup politic 

reprezentat în Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi îşi alege din rândul său un preşedinte. 

(2) Comisia se întruneşte lunar sau, ori de câte ori e nevoie, la convocarea preşedintelui sau a 

cel puţin 2 membri. 

(3) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija Direcţiei Relaţii Publice şi Informare. 

(4) La şedinţele comisiei participă, în calitate de invitaţi permanenţi: 

- Secretarul General al Municipiului Bucureşti; 

- un consilier al Primarului General al Municipiului Bucureşti, desemnat de către acesta; 

- directorul Direcţiei Relaţii Publice şi Informare; 

- directorul Direcţiei de Asistenţă Socială; 

- directorul Direcţiei Sisteme Informatice; 

- directorul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor; 

- trei reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul 

debirocratizării, stabiliţi prin votul comisiei. 
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(5) Comisia poate invita şi alţi conducători ai entităţilor organizatorice, în funcţie de subiectele 

abordate. 

Art. 3 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin aparatul său de specialitate, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 374 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea promovării imaginii Teatrului Municipal Lucia Sturdza Bulandra sub 

denumirea de Bulandra – Teatru al Europei 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate nr. 5546/21.08.2017 al Direcţiei Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 31/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 315/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 408/21.12.2016 prin care 

s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului Municipal Lucia Sturdza 

Bulandra; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 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 aprobă promovarea imaginii Teatrului Municipal Lucia Sturdza Bulandra sub 

denumirea de Bulandra - Teatru al Europei, în semn de apreciere pentru ascensiunea şi 

recunoaşterea internaţională în lumea artei spectacolului de la aderarea în Uniunea Teatrelor din 

Europa până în prezent. 

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

Bucureşti şi Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 375 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aderarea Municipiului Bucureşti la Protocolul de colaborare  

privind educaţia juridică 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate nr. 19590/07.09.2017 al Direcţiei Juridic; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice nr. 15/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 316/11.09.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) 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 aderarea Municipiului Bucureşti la Protocolul de colaborare privind educaţia 

juridică încheiat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministerul Public şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 20 iulie 2017. 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze declaraţia de 

aderare la obiectivul promovării educaţiei juridice. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 376 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea sau  

cooperarea cu Federaţia Română de Handbal în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,  

servicii sau proiecte de interes public local 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

5931/06.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice nr. 16/11.09.2017, raportul Comisiei cultură şi culte nr. 32/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 317/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr. 281/01.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a împuternicirii 

exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Federaţia Română de handbal. În vederea finanţării, de către Consiliul Local al Sectorului 1 a 

cheltuielilor de investiţii necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra imobilului aferent 

Sălii de Handball "Lucian Grigorescu" Floreasca; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. 

q), 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 expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, 

cu privire la asocierea sau cooperarea cu Federaţia Română de Handbal în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

Art. 2 Cheltuielile aferente acţiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proiectelor de interes public local, 

menţionate la art. 1 se vor efectua în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale, potrivit legii şi se vor încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 377 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea  

Sectorului 2 cu persoane fizice, persoane juridice şi organizaţii neguvernamentale în vederea înfiinţării 

Grupului de Acţiune Locală Sector 2 
 

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

de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice nr. 674/06.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice nr. 17/11.09.2017, raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi 

parteneri sociali nr. 11/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 318/11.09.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 133/04.09.2017 privind 

solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 

2 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 cu persoane juridice şi organizaţii neguvernamentale 

în vederea înfiinţării Grupului de Acţiune Locală Sector 2; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin (7) lit a), art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. q), 

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 expres Consiliul Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la 

asocierea Sectorului 2 cu persoane fizice, persoane juridice şi organizaţii neguvernamentale în 

vederea înfiinţării Grupului de Acţiune Locală Sector 2, în scopul realizării în comun a proiectului ‖ 

Dezvoltare Integrată a comunităţilor marginalizate din cadrul sectorului 2 Bucureşti - cod SMIS 

106601. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 378 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere pentru suprafaţa de 169 mp 

parte din terenul proprietate privată de la adresa B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 36, sector 

3, situat pe amplasamentul lucării de utilitate publică „Reabilitarea sistemului rutier şi a 

liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu‖, în vederea continuării şi finalizării lucrărilor de 

interes public local 

 

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. 1268/03.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 47/11.09.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 319/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare; 

-Art. 4 alin. (2) şi alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 

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

judeţean şi local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011; 

Având în vedere înscrierea în Cartea Funciară nr. 202448 a Municipiului Bucureşti a dreptului 

de proprietate privată al unei persoane juridice asupra imobilului-teren de la adresa B-dul 1 

Decembrie 1918 nr. 36, sector 3, în suprafaţă totală de 2750 mp. dintre care 169 mp se situează pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică  „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de tramvai pe B-dul 

Liviu Rebreanu‖, așa cum a fost acesta aprobat anterior prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 29/12.02.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, pct. 14 alin. (9) și 

art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a suprafeței de 169 mp parte din 

imobilul teren situat în B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 36, sector 3, înscris în Cartea Funciară nr. 202448 

a Municipiului Bucureşti, expropriator fiind Municipiul București, conform planului prevăzut în anexa 

nr. 1. 
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Art. 2 Se aprobă valoarea individuală a despăgubirii pentru suprafaţa de 169 mp parte din 

imobilul situat în B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 36, sector 3, stabilită conform raportului de evaluare 

prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafaţa de 169 mp parte din imobilul teren 

situat în B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 36, sector 3 afectat de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea 

sistemului rutier şi a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu", suma de 210.157 lei, estimată 

conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la 

expertizele întocmite şi actualizate pentru anul 2017 de Camera Notarilor Publici. Suma de bani va fi 

alocată din bugetul Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Suma prevăzută la art. 3 al prezentei hotărâri se virează în termen de minim 30 zile de la 

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

dispoziţia proprietarului imobilului în vederea despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere, în 

condiţiile legii. 

Art. 5 Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, fără a 

afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 6 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii  

"Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 faţă de traficul auto general‖ 
 

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. 14766/07.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 48/11.09.2017, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 115/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

320/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere avizul nr. 26/07.09.2017 al Consilului Tehnico - Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art. 44 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) 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 indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "Delimitarea 

amprizei liniei de tramvai 21 faţă de traficul auto general‖, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

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

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 380 
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ANEXA 1 la H.C.G.M.B. nr. 380/2017 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului 

” Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 față de traficul auto general ” 

 

 

 

- Valoarea totală a obiectivului este de 3.950.112 lei inclusiv T.V.A., din care valoarea de construcţii - 

montaj este de 3.318.053 lei inclusiv T.V.A. 

 

  

- Capacitate 8.574  ml 

  

- Durata de execuție 2 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea Bugetului Municipiului 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. 6184/06.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 116/11.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 321/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

anexele la Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 modificările din Anexa la prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 381 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordul de principiu pentru achiziţionarea imobiului monument istoric situat în strada Ion C.   

Brătianu nr. 10, sector 3, cu destinaţia de spaţiu cultural 

 

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

de specialitate ai Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

5904/06.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 33/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 322/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Ţinând cont de Nota de Fundamentare a Comisiei de analiză a solicitărilor privind exercitarea 

Dreptului de Preemţiune nr. 4375/26.06.2017, aprobată de Primarul General al Municipiului 

Bucureşti: 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu 

modificările şi completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a)  pct. 4, pct 10 art. 45 alin. (2) 

şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă de principiu achiziţionarea imobilului monument istoric situat în strada Ion C. 

Brătianu nr. 10. sector 3, având datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre cu destinaţia de spaţiu cultural. 

Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va numi o comisie de negociere a valorii de 

achiziţie a imobilului. 

Art. 3 Sumele necesare pentru realizarea achiziţiei vor fi prevăzute în bugetul local al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Contractul de vanzare cumpărare al imobilului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre 

va fi supus aprobării C.G.M.B. 

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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 382 
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Anexa la HCGMB nr.______/______2017 

 

 

 

 

 

 

Datele de identificare ale imobilului situat în str. ION C. BRĂTIANU 10, sectorul 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. ION C. BRĂTIANU 10, sectorul 3, 

Municipiul Bucureşti 

 

Teren în suprafaţă 1227 mp. şi cota de 19, 29 mp. 

(indiviziune cu SC SOMACO SA) şi  

construcţii: C1 clădire P+1+M cu o suprafaţă  

de 1.031,60 mp. identificată cu număr  

cadastral 204274-C1: C1 magazie de cărămidă  

cu suprafaţă de 2,59 mp., identificată cu 

număr cadastral 204274-C2, C3 grup sanitar  

cu o suprafaţă de 13,99 mp., identificată cu  

număr cadastral 204274-C3; C4 - magazie de 

cărămidă cu o suprafaţă 2,97 mp. identificată  

cu număr cadastral 204274-C4;C5 magazie de 

cărămidă cu o suprafaţă de 5,80 mp.  

identificată cu număr cadastral 204274-C5  

înscrise în cartea funciară cu nr. 204274, 

Bucureşti sectorul 3, monument istoric Cod LMI   

B-ll-m-B-18222 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 303/19.07.2017 de modificare a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 111/29.03.2017 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii 

regulate pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, a modelului licenţei de traseu şi a contractului de 

transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşele/comunele din judeţul Ilfov 

 

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

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

Sistematizarea Circulaţiei nr. 13533/06.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 49/11.09.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 323/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-       art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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. (2) lit. d), alin. (6) lit. a)  pct. 14 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 Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 303/19.07.2017 de modificare a Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 111/29.03.2017 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii 

regulate pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, a modelului licenţei de traseu şi a 

contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşele/comunele din 

judeţul Ilfov se modifică şi va avea conţinutul prevăzut în anexa*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. II 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin 

Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5 pentru 

desfăşurarea activităţilor specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5 

 

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

de specialitate comun nr. 12723/01.09.2017 al Direcţiei Patrimoniu şi Administraţiei Fondului 

Imobiliar; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 88/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 325/11.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile; 

-Hotărârii nr. 126/22.08.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 5; 

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

-Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), 

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 transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

prin Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spaţiului cu altă 

destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 72, bloc 20, sector 5, în suprafaţă totală de 169,46 mp (79,00 

mp la parter şi 90,46 mp la subsol) în scopul desfășurării activităților specifice Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. 

Art. 2 Spaţiul prevăzut la art. 1 se identifică conform schiţelor*, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Administraţia Fondului Imobiliar şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

5, în terrmen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4 Spațiul de la adresa menționată la art. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista 

spațiilor care se pot vinde în temeiul Legii nr. 550/2002. 

Art. 5 Imobilul precizat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008, iar această anexă se va modifica în mod corespunzător. 
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Art. 6 Schimbarea destinaţiei spaţiului atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

Art. 7 Costurile lucrărilor de reparaţii, igienizare şi întreţinere a spaţiului, precum şi plata tuturor 

utilităţilor şi a taxelor locale aferente spaţiului vor fi suportate de către Consiliul Local al Sectorului 5. 

Art. 8 Formalităţile de cadastru şi publicitate imobiliară intră în sarcina Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5. 

Art. 9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 normei interne a Municipiului Bucureşti privind modalitatea de  

atribuire a contractelor către entităţile juridice la care municipiul este acţionar majoritar 

 

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

de specialitate comun nr. 1174.1/07.09.2017 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţia 

Generală Achiziţii; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 327/11.09.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 47 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 99/19.05.2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Norma internă a Municipiului Bucureşti privind modalitatea de atribuire a 

contractelor către entităţile juridice la care municipiul este acţionar majoritar, cuprinsă în anexa*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcţiile din cadrul aparatului său de 

specialitate şi toate entităţile juridice la care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

Refuz contrasemnarea  

conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 385 

 

 

*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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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

Eu, Georgiana Zamfir, în calitate de Secretar General al Municipiului Bucureşti, în temeiul 

prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 385/11.09.2017, pentru următoarele motive: 

În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

11.09.2017 la proiectul de hotărâre privind aprobarea normei interne a Municipiului Bucureşti privind 

modalitatea de atribuire a contractelor către entităţile juridice la care municipiul este acţionar majoritar 

a fost formulat un amendament de către un consilier din cadrul C.G.M.B. care a fost supus la vot şi 

respins, ulterior reluându-se votul pe acelaşi amendament, hotărârea fiind adoptată în integralitatea 

sa cu amendamentul aprobat. 

În conformitate cu prevederile art. 54 din Ordonanţa Guvernului 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

„Art. 54 Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în 

dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe." 

În consecinţă, hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 385/11.09.2017 

privind aprobarea normei interne a Municipiului Bucureşti privind modalitatea de atribuire a 

contractelor către entităţile juridice la care municipiul este acţionar majoritar, a fost adoptată de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei extraordinare din data de 11.09.2017, 

fără respectarea normelor imperative ale actului mai sus-menţionat. 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgiana ZAMFIR 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

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

societăţi de agrement 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu nr. 8387/07.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 328/11.09.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Hotărârii nr. 353/25.08.2017 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. h). 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 în mod expres Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la 

înfiinţarea unei scoietăţi de agrement având ca obiectiv principal de activitate administrarea zonelor 

publice de agrement şi recreere din Sectorul 3. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 386 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea 

înfiinţării unei societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate administrarea pieţelor  

de pe raza Sectorului 3 

 

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

de specialitate nr. 3366/07.09.2017 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Investiţii; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice nr. 18/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 329/11.09.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 - Hotărârii nr. 352/25.08.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

înfiinţarea unei societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate administrarea pieţelor de pe raza 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 387 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii înţelegerii de cooperare între Sectorul 4 

al Municipiului Bucureşti din România şi oraşul Izmail din Ucraina 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol nr. 1429/29.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice nr. 19/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 330/11.09.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 202/27.07.2017 privind 

solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a 

Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea şi semnarea înţelegerii de cooperare 

dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 4, cu oraşul Izmail din Ucraina, în 

vederea promovării unor interese commune; 

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2/3503/23.08.2017 şi avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 

101051/24.08.2017; 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 45 alin. (1) şi 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 din România să 

hotărască cu privire la încheierea înţelegerii de cooperare între Sectorul 4 al Municipiului București 

din România și orașul Izmail din Ucraina. 

Art. 2 Înţelegerea de cooperare va consta în cooperarea în anumite domenii în vederea 

creşterii capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale din localităţile lor cu scopul asigurării 

dezvoltării economico - sociale a comunităţilor locale. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 388 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

nr. 211/08.06.2017 privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea 

 instituţiilor publice de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

 

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

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

- Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei nr. 15042/11.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 332/11.09.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (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. l Se aprobă modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 211/08.06.2017 privind amplasarea 

rastelelor de biciclete în vecinătatea instituţiilor publice pe raza Municipiului Bucureşti. 

Art. ll Se aprobă amenajarea a cel puţin 10.000 de locuri de parcare pentru biciclete (rastele) - 

în 4 etape, astfel: 2500 până la 31 decembrie 2017, 2500 până la 31 martie 2018, 2500 până la 31 

iunie 2018 şi 2500 până la 31 septembrie 2018, la toate gurile de metrou existente, în zonele 

adiacente parcărilor publice, acolo unde spaţiul permite, fără obstrucţionarea căilor de acces la 

locurile de parcare existente sau a traficului pietonal, în toate parcările şi grădinile publice 

administrate de instituţiile din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale 

consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6, la toate instituţiile de interes public aflate pe raza teritorială a 

Municipiului Bucureşti (teatre, biblioteci, muzee, alte clădiri reprezentative etc), precum și în zonele 

de promenadă, pietonale şi de agrement, în condiţiile alocării bugetare ale fiecărei entităţi implicate. 

Art. lll Amplasarea rastelelor se va face de către administratorii străzilor sau a terenurilor 

respective, numai după obţinerea avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie a Municipiului Bucureşti. 

Art. IV Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi poliţiile locale ale sectoarelor 1 - 6 vor acorda 

tot sprijinul necesar direcţiilor implicate pentru a aviza şi amplasa aceste rastele, vor urmări 

amplasarea acestora şi vor publica pe site-ul propriu rapoartele acţiunii de monitorizare. 

Art. V Primarul General, prin aparatul său de specialitate, primarii sectoarelor 1 - 6 prin 

aparatele lor de specialitate, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti şi S.C. METROREX S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 11.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.09.2017 

Nr. 389 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Grigore Liliana  

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

Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia doamnei Grigore Liliana, înregistrată la Cabinet Secretar General sub 

nr. 3959/6/08.09.2017 şi la Direcţia Asistentă Tehnică şi Juridică sub nr. 4824/08.09.2017; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E. 

 

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al doamnei Grigore Liliana, ca 

urmare a demisiei acesteia şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir  

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 390 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Primar General 

 

 

Referat constatator 

 

 

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

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier încetează de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de demisie. 

Doamna Grigore Liliana şi-a dat demisia din postul de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, actul de demisie fiind înregistrat la Cabinet Secretar General cu nr. 

3956/6/08.09.2017 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 4824/08.09.2017. 

Potrivit art. 12 din legea mai sus-menţionată, în cazul încetării mandatului înainte de expirarea 

duratei normale a acestuia, Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă, în prima şedinţă 

ordinară, la propunerea Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se 

declară vacant locul consilierului în  cauză. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Georgiana Zamfir 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Șef Serviciu 

Mircea Plăcintă 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti al doamnei Săndulescu Nina 

 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 39/21.09.2017, înregistrată la Cabinet 

Secretar General sub nr. 4132/6/21.09.2017 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

5130/21.09.2017, prin care se propune doamna Săndulescu Nina pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Bucureşti al doamnei Săndulescu Nina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului doamnei 

Grigore Liliana. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 391 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul de principiu pentru achiziţionarea a 100 de ambulanţe pentru Serviciul de 

Ambulanţă Bucureşti-llfov 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi raportul comun de specialitate al 

Direcţiei Generale Operaţiuni - Direcţiei Înzestrare Materială şi Voluntariat nr. 1337/22.09.2017 şi al 

Direcţiei Generale Economice nr. 2029/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 117/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 333/2017 din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere adresa Ministerului Sănătăţii - SABIF cu nr. 19.077/20.09.2017, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1558623/20.09.2017, la Cabinet Primar General cu nr. 

6597/20.09.2017, la Direcţia Generală Operaţiuni cu nr. 396/21.09.2017 şi la Direcţiajnzestrare 

Materială şi Voluntariat cu nr. 1322/21.09.2017; 

În conformitate cu art. 2 alin. (7), alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. (3), pct. (8) 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 Acordul de principiu pentru achiziţionarea a 100 de ambulanţe pentru Serviciul 

de Ambulanţă Bucureşti-llfov. 

Art. 2 Bugetul pentru achiziţionarea celor 100 de ambulanţe va fi constituit dintr-o sumă în 

cuantum egală cu dividendele societăţii Apa Nova plătite municipiului Bucureşti aferente anului 2016, 

urmând ca restul sumei să fie asigurată din bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Orlando Culea 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 392 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi bugetului investiţiei 

«Extindere Spitalul Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu‖» 
 

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 Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 622/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 23/2017, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 118/2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 334/2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi bugetului obiectivului de 

investiţii «Extindere Spitalul Clinic de Copii „Doctor Victor Gomoiu‖», conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al 

municipiului Bucureşti, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Orlando Culea 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 393 

 

 

 

*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 conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bucureşti 

doamnei Alexandra Nechita 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

6284/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 35/27.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 335/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

Cu respectarea prevederilor Regulamentului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bucureşti 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/2008; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic. Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Bucureşti doamnei 

Alexandra Nechita, în semn de recunoaştere pentru promovarea şi susţinerea valorilor artistice 

româneşti. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Orlando Culea 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 394 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Casa Artelor „Dinu Lipatti" 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 4073/13.06.2017, al Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane nr. 5663/14.06.201 şi al Direcţiei Buget nr. 4281/14.06.2017; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 15/12.07.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 396/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 

9/03.08.2017 

În conformitate cu prevederile; 

- Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- 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; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările şi completările ulteioare; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 4, art. 45 

alin. (1) şi art. 73 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 înfiinţează Casa Artelor „Dinu Lipatti", persoană juridică de drept public. 

Art. 2 Finanţarea cheltuielilor curente și de capital ale Casei Artelor „Dinu Lipatti" se va asigura 

din venituri proprii şi finanțări acordate  de la bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 Sediul administrativ va fi în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, Bucureşti. 

Art. 4 Casa Artelor „Dinu Lipatti" este un serviciu public de interes local al Municipiului 

Bucureşti. 

Art. 5 Obiectul de activitate al Casei Artelor „Dinu Lipatti" îl constituie desfăşurarea de activităţi 

de interes local, în principal în domeniul cultural- educativ, cu accent pe educaţia muzicală precum şi 

păstrarea tradiţiei muzicale, componistice, interpretative şi pedagogice construite de şcoala 

românească de profil de la Bucureşti. 

Art. 6 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 15 posturi, din care 3 de conducere, statul 

de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Casei Artelor ―Dinu Lipatti", conform 

anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3. 
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Art. 7 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8 Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/2017 se modifică şi se completează după cum urmează: 

(1) La anexa nr. 2 - Lista serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, se adaugă 

numărul curent 20 - Casa Artelor ―Dinu Lipatti"; 

(2) La anexa nr. 3b, titlul acesteia se completează cu Casa Artelor ―Dinu Lipatti"; 

(3) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017 rămân neschimbate. 

Art. 9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Casa Artelor "Dinu Lipatti" şi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului  

Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea  

iniţierii, finanţării şi derulării proiectului ―Şcoala Profesională Metropolitană 

în sistem dual din Bucureşti" 

 

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. 6293/22.09.2017. 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 16/27.09.2017 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 397/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind educaţia naţională, 

modificată şi completată; 

Având în vedere Acordul de colaborare privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 

Învăţământului Profesional şi Tehnic în Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) 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 Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea iniţierii, finanţării şi derulării în 

comun a proiectului ―Şcoala Profesională Metropolitană, în sistem dual din Bucureşti", prevăzut în 

anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Pentru iniţierea, finanțarea și derularea  în comun a proiectului „Şcoala Profesională 

Metropolitană în sistem dual din  Bucureşti", va fi desemnat un Comitet de iniţiativă locală care va 

avea următoarea componenţă: 

a) un coordonator al Comitetului de iniţiativă locală desemnat de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti; 

b) doi reprezentanţi numiţi de Primarul General al Municipiului; 

c) trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

d) un reprezentant al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în 

numele Municipiului Bucureşti, Acordul de cooperare prevăzut la art.1. 
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Art. 4 Municipiul Bucureşti şi sectoarele Municipiului Bucureşti vor acorda suport tehnic, logistic 

şi financiar iniţierii şi derulării proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în sistem dual din 

Bucureşti". 

Art. 5 Direcţia Cultură, Sport, Turism va face demersurile pentru iniţierea, finanţarea şi 

derularea proiectului prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti, sectoarele Municipiului Bucureşti şi instituţiile publice/serviciile publice de interes local vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2017-2018, unui Centru de  

educaţie specială - şcoală de spital, fără personalitate juridică, ca structură  

şcolară arondată (AR) Liceului Tehnologic Special nr. 3, sector 2, Bucureşti. 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

6245/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 17/2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 398/2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

Ţinând cont de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 22967/19.09.2017, 

înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. CRM: 1558874/21.09.2017 şi la Direcţia Cultură, 

Sport, Turism cu nr. 6243/21.09.2017; 

În aplicarea Ordinului nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

Conform Ordinului nr. 5.086/31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale; 

Având în vedere Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, modificată şi completată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2017-2018, unui Centru de educaţie 

specială - şcoală de spital, fără personalitate juridică, ca structură şcolară arondată (AR) Liceului 

Tehnologic Special nr. 3, sector 2, Bucureşti. 

Art. 2 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 2 şi Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti să facă toate demersurile necesare înfiinţării şi finanţării centrului prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 2 şi instituţiile şi serviciile publice care au atribuţii în domeniul 

de reglementare al prezentei hotărâri vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Orlando Culea 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 397 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean llfov a trecerii din domeniul public al 

Județului llfov și administrarea Consiliuiui Județean llfov în domeniul public al Municipiului 

 București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a suprafețelor de  

teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de 

locuințe Henri Coandă 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități 

Publice și al Direcției Patrimoniu nr. 11854/19.09.2017; 

Văzând raportul comisiei pentru utilități publice nr. 19/27.09.20017 și raportul comisiei juridice și 

de disciplină nr.  394/27.09.2017  din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consilului Județean llfov nr. 71/31.07.2017 privind solicitarea trecerii din domeniul public 

al Unității Administrativ Teritoriale Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul 

public al judetuțui llfov și administrarea Consiliului Județean llfov  a  suprafețelor de  teren  pentru 

realizarea bazinelor  de  retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă; 

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 176/08.09.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul 

public al Orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul public al județului 

llfov și administrarea Consiliului Județean llfov a străzilor din ansamblul de locuințe Henri Coandă 

situate pe raza administrativ teritorială a orașului Voluntari declarându-se din bunuri de interes public 

local în bunuri de interes public județean; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (6), alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, actualizată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă solicitarea către Consiliul Județean llfov a trecerii din domeniul public al 

județului llfov și administrarea Consiliului Județean llfov a suprafețelor de teren pentru realizarea 

bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă, situate pe 

raza administrativ teritorială a orașului Voluntari, în domeniul public  al Municipiului București și 

administrarea  Consiliului General al  Municipiului București, astfel cum sunt acestea identificate în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Trecerea prevazută  Ia  art. 1  se  realizează  strict  în  vederea  derulării obiectivului de 

investiții ,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, precum și a  drumurilor  
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aferente ansamblului Henri Coandă  -  lot  II"  și pe  durata determinată, respectiv până Ia recepția Ia 

terminarea lucrărilor dar nu mai târziu de 5 ani de zile de Ia aprobarea prezentei hotărâri, urmând ca 

într-un termen de 30 de zile după data  procesului  verbal  de  recepție,  suprafețele de  teren  

respective să  revină  în patrimoniul Județului  llfov  iar  investițiile  edificate  sub  acestea  de  către  

Municipiul București, constând în sistemul de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canatizare 

pluvială să rămână în patrimoniul Municipiului București. 

Art. 3 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de speciatitate 

al Primarului General al Municipiului București vor  aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 398 

 

 

Anexa I la HCGMB nr. 398/28.09.2017 

 

 

 

Date de identificare – Amplasament Henri Coandă – încheieri de intabulare însoțite de extras și plan de 

amplasament și delimitare a imobilului: 

Nr. cadastral și carte funciară – 116381 - intravilan str. George Constantin, T212, P432; 

Nr. cadastral și carte funciară – 116382 - intravilan str. George Constantin, T212, P432; 

Nr. cadastral și carte funciară – 116383 - intravilan str. George Constantin, T212, P432; 

Nr. cadastral și carte funciară – 116384 - intravilan str. Câmpul Pipera, T421,  P432n; 
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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. 215/08.06.2017 privind darea în administrarea Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România a imobilului situat în Strada Ilfov nr. 3, sector 5 
 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 13737/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisei patrimoniu nr. 90/27.09.2017, raportul Comisiei învăţământ, tineret, 

sport şi educaţie civică nr. 18/2017 şi raportul Comisei juridice şi de disciplină nr. 400/27.09.2017 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare: 

- procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului General ai Municipiului Bucureşti din data de 

08.06.2017; 

- solicitarea Academiei Oamenilor de Şiinţă din România înregistrată la Cabinet Secretar General cu 

nr. 3904/6/07.09.2017; 

- adresa Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică nr. 5112/21.09.2017; 

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. l Articolul 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/08.06.2017 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

―Se aprobă darea în administrare către Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a 

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

desfăşurării activităţii, pe o perioadă de 25 de ani." 

Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/08.06.2017 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar Oamenilor de Ştiinţă din România, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a C.G.M.B.  din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 399 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea raporturilor contractuale dintre Municipiul Bucureşti şi utilizatorii 

spaţiilor conexe actului medical situate în imobile ce au destinaţie medicală, aflate în 

domeniul privat al Municipiului Bucureşti, exceptate de la H.G.R. nr. 884/2004 privind 

concesionarea unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte nr. 2409.1/22.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 87/11.09.2017, raportul Comisiei sănătate şi protecţie 

socială nr. 22/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 401/27.09.2017 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Pentru spaţiile situate în imobilele ce au destinaţie medicală, aflate în domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti, altele decât cele care fac obiectul H.G.R. nr. 884/2004 privind concesionarea 

unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, se vor încheia contracte de închiriere cu actualii 

utilizatori. 

Art. 2 Se apobă contractul - cadru de închiriere pentru spaţiile situate în imobilele ce au 

destinaţie medicală, aflate în domeniul privat al Municipiului Bucureşti - anexa nr. 1*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. Contractele de închiriere vor fi încheiate prin Direcţia Generală 

Achiziţii - Direcţia Contracte. 

Art. 3 Tariful pentru închirierea spaţiilor situate în imobile care au destinaţie medicală, aflate în 

domeniul privat al Municipiului Bucureşti, care nu fac obiectul H.G.R. nr. 884/2004 privind 

concesionarea unor spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, va fi stabilit conform anexei nr. 2* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Sumele încasate din contractele de închiriere încheiate se fac venit la bugetul local. 

Art. 5 Predarea spaţiilor ce fac obiectul contractelor de închiriere se va face de către Direcţia 

Contracte pe bază de proces - verbal - anexa nr. 3* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 396/16.12.2009 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti vor duce 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 288/09.10.2003 privind atribuirea spaţiului 

situat în Bulevardul Basarabia nr. 96, sector 2 din administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 
 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 1553670/12911/2017; 

Luând în considerare adresa nr. 2878/05.09,2017 formulată de către Primăria Sector 2;  

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.l Articolul 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 288/09.10.2003, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

―Se aprobă darea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în 

Bulevardul Basarabia nr. 96, sector 2, Bucureşti, în suprafaţă de 206,37 mp, compus din parter şi 

subsol, în scopul utilizării acestuia pentru acordarea de servicii sociale şi comunitare pentru 

persoanele vârstnice.‖ 

Art.II Toate procedurile aferente înscrierii în cartea fundară pentru imobilul prevăzut la art. I vor 

fi efectuate prin grija administratorului şi pe cheltuiala acestuia. 

Art.lll Spaţiul precizat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

H.C.G.M.B. nr.186/2008, iar această anexă se va modifica corespunzător. 

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 288/2003 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 401 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului  

Bucureşti a imobilului situat în Drumul Taberei nr. 34, sector 6 şi  

transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al sectorului 6, în  

vederea derulării activităţilor specifice Administraţiei Pieţelor 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 1540423/11126/2017; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 89/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 403/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

- Hotărârea nr. 194/31.08.2017, a Consiliului Local Sector 6 şi de solicitarea Primăriei 

Sectorului 6 - Departamentul Arhitect Şef, Direcţia Tehnică — Compartimentul Patrimoniul şi 

Registrul Agricol, prin adresa nr. 29483/31.07.2017; 

-   Adresa nr. 12942/07.09.2017 a Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii — Direcţia Investiţii; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile 

proprietate publică, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. a), 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, imobilul situat 

în Drumul Taberei nr. 34, sector 6, în suprafață de 1200 mp, identificat conform planului topografic 

scara 1/200*,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, în administrarea Consiliului Local al 

sectorului 6, în vederea derulării activităţilor specifice Administraţiei Pieţelor. 

Art. 3 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. 

Art. 4 Imobilul prevăzut la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 

Art. 5 Se împuterniceşte administratorul prevăzut la art. 2 să efectueze toate procedurile 

aferente publicităţii imobiliare pentru şi în numele Municipiului Bucureşti. 
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Art. 6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/25.08.2016 privind  

desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti ca membri în Comisia pentru îndrumarea şi supravegherea  

comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 

550/2002 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică nr. 

4526/24.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 404/27.09.2017 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 

comerciale, prorietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 

comisiilor judeţene sau consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Art. 1 lit. a) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 189/25.08.2016 privind desemnarea a trei 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia pentru 

îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 

550/2002 se modifică astfel: 

„Lit. a) Doamna Popa Simona Mariana se înlocuiește cu domnul Culea Marian Orlado‖ 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/25.08.2016 rămân neschimbate. 

Art. III Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 298/2016, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

87/2017 privind plata indemnizaţiilor pentru activitatea desfăşurată de către Comisia pentru 

îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 

550/2002 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti şi ale Primarilor Sectoarelor 1-6 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 403 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statutului de 

 funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului  

Dramaturgilor Români 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 8973/1/29.08.2017 și al 

Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 3726/29.08.2017; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 34/11.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 405/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 

aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 4 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 organigrama, numărul total de 32 de posturi, din care 5 de conducere, statutul 

de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului Dramaturgilor Români, conform 

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

Art. 2 Prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5, precum şi anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 405/2016 îşi încetează aplicabilitatea . 

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

Bucureşti şi Teatrul Dramaturgilor Români 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico –economici 

 aferenţi obiectivului de investiţii "Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 faţă de traficul auto general 

- montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai 21 şi carosabil, de la Bulevardul Carol  

la strada Doamna Ghica" 

 

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, 

Sisitematizarea Circulaţiei nr. 16446/27.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 51/28.09.2017, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 189/28.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

429/28.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) 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 studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii "Delimitarea amprizei liniei de 

tramvai 21 faţă de traficul auto general - montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai 

21 şi carosabil, de la Bulevardul Carol la strada Doamna Ghica‖, cu indicatorii tehnico - economici 

prezentaţi în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 380/11.09.2017. 

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

Bucureşti şi Regiei Autonome de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 405 

 

*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 documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico -economici  

aferenţi obiectivului de investiţii "Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 faţă de traficul auto general 

- montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai 21 şi carosabil, de la Bulevardul Carol  

la strada Doamna Ghicala bucla de întoarcere Helitube" 

 

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, 

Sisitematizarea Circulaţiei nr. 16447 /27.09.2017, 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 52/28.09.2017, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 190/28.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

427/28.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit b). alin. (4), lit. d) 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 studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii "Delimitarea amprizei liniei de 

tramvai 21 faţă de traficul auto general - montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai 

21 şi carosabil, de la Bulevardul Carol la strada Doamna Ghica la bucla de întoarcere Helitube", cu 

indicatorii tehnico - economici prezentaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Regiei Autonome de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 406 
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ANEXA  la H.C.G.M.B. nr. 406/2017 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

ai proiectului 

“Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 faţă de traficul auto general - prin montare 

panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai 21 şi carosabil, de la strada Doamna 

Ghica la bucla de întoarcere Helitube” 

 

 

 

1. Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 

din care 

707.882 lei 

 Lucrări de construcții montaj                  507.190 lei 

   

2. Eşalonarea investiţiei  

 - Anul I INV        707.882 

C+M       507.190 

3.  Capacități  

   

3.1 - Lungime totală gard                     4199 m (echivalent 1904 panouri) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuirea 

 contractelor către entitățile juridice Ia care Municipiul București este acționar  

majoritar 
 

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

raportul de specialiate al Direcției Generale Achiziții - Direcția Proceduri Achiziții nr. 

1316.1/27.09.2017; 

Văzând  raportul Comisiei  juridice  și de  disciplină  nr.  426/2017  din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București;  

Având în vedere: 

-  Hotărârile  Consiliului  General  al  Municipiului  București  de  înființare   a entităților juridice unde 

municipiul este acționar majoritar; 

- art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- art. 47 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 99/19.05.2016, privind achizițiile sectoriale. 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă Norma internă privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile 

juridice Ia care municipiul București este acționar majoritar,  cuprinsă  în anexa*  care   face  parte  

integrantă  din  prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se abrogă Hotărârea  Consiliului General al Municipiului București nr. 385/2017. 

Art. 3  Primarul General al Municipiului  București,  direcțiile din cadrul aparatului său de 

specialitate și toate entitățile  juridice Ia care municipiul București este acționar majoritar vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 407 
 

*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 Piaţa Thomas Woodrow Wilson spaţiului  

public aflat la intersecţia dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu cu strada Dem.  

I. Dobrescu, sector 1, Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 85/2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

424/2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul nr. 11/15.09.2017 al Comisiei de atribuire de denumiri a 

municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 2 lit. d), din Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se atribuie denumirea de Piaţa Thomas Woodrow Wilson (preşedinte al SUA, n.1856 - 

d.1924), fost cel de-al douăzeci şi optulea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, spaţiului public 

aflat la intersecţia dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu cu strada Dem.l. Dobrescu, sector 1, Bucureşti.  

Art. 2 Piaţa susmenţionată se identifică potrivit planului de situaţie anexat. 

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

Primăriei Sector 1, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Companiei 

Naţionale Poşta Română S.A., Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Orlando Culea 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 408 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării art. 1 şi a anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 414/2016, cu modificările şi completările ulterioare 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 10089/1/26.09.2017 şi al 

Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 6395/26.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 187/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 428/2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Potrivit prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. l (1) Se modifică numărul de posturi prevăzut la art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 414/2016, 

de la 209 la 210 posturi, din care 16 posturi de conducere. 

         (2) Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 414/2016 statul 

de funcţii al Circ & Variete Globus Bucureşti, cu următoarea poziţie: 

„Director adjunct (S), gradul II, Anexa VIIl/Cap.Il/A/pct. IV/a din Legea nr. 153/2017-1 post‖. 

         (3) Anexele nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

414/2016 – organigrama și Regulamentul Organizare şi Funcţionare ale Circ & Variete Globus 

Bucureşti se modifică şi se completează în consecinţă. 

Art. ll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Circ & Variete 

Globus 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 28.09.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Orlando Culea 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 409 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive  

Bucureşti – PROEDUS 

 

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

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

Turism nr. 10143/1/6444/27.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 20/2017, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

general al Municipiului Bucureşti; 

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

şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor Legii - cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. ( 3) lit. b), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă reorganizarea Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - 

PROEDUS, serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti cu personalitate juridică, finanţat 

din subvenţii de la bugetul local al municipiului Bucureşti şi din venituri proprii. 

Art. 2 În aplicarea art. 1, se aprobă organigrama cu un număr total de 72 posturi, din care 17 de 

conducere, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Centrului de Proiecte 

Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS, prevăzute  în anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prevederile art. 2 şi art. 3 şi anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

369/2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti -PROEDUS vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 410 

 

*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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  

Companiei  Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Investiţii şi Companiei  Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. nr. 628/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 119/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 336/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania  Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Dezvoltare Durabilă 

București S.A. nr. 6/20.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Dezvoltare Durabilă București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 411 

 
 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti,  

la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – 

Direcţia Investiţii şi al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. nr. 629/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 120/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 337/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale 

Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 

Bucureşti S.A. nr. 8/20.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. 

cu suma de 3.201.100 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Dezvoltare 

Durabilă Bucureşti S.A. este de 3.321.100 lei, divizat în 332.110 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

332.098 acţiuni numerotate de la 1 la 332.098, reprezentând 99,9964% din capitalul social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 332.099 la 

332.110, reprezentând 0,0036% din capitalul social. 

Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.  în cuantum de 3.201.100 

lei, reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
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Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. se va 

modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 412 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania Municipală 

Dezvoltare Durabilă București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – 

Direcţia Investiţii și al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. nr. 630/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 121/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 338/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 93/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă  București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă 

București S.A. nr. 7/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., în valoare de 

6.000.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 413 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale 

Energetica Bucureşti S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2003/21.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcția Utilități Publice nr. 1821/21.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Energetica Bucureşti S.A. nr. 16/20.09.2017 ; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 122/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 339/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania  Municipală Energetica București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Energetica București 

S.A. nr. 5/19.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Energetica București S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 414 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica 

 Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2004/21.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice nr. 1822/21.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Energetica Bucureşti S.A. nr. 14/20.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 123/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 340/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-   Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale 

Energetica Bucureşti S.A.; 

-       Actului Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A.; 

-      Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. 

nr. 7/19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. cu suma 

de 299.625.850 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Energetica 

Bucureşti S.A. este de 299.745.850 lei, divizat în 29.974.585 acţiuni nominative, cu valoare nominală 

de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a)  Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

29.974.573 acţiuni numerotate de la 1 la 29.974.573, reprezentând 99,99996% din 

capitalul social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 29.974.574 la 

29.974.585, reprezentând 0,00004% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A.  în cuantum de 299.625.850 lei, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. se va modifica în 

mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 415 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Energetica București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2002/21.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice nr. 1823/21.09.2017 și al Companiei 

Municipale Energetica București S.A. nr. 15/20.09.2017; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nt. 124/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 341/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Energetica  București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Energetica București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Energetica București S.A. nr. 

6/19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Energetica București S.A., în valoare de 7.800.273 

lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 416 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale 

Consolidări Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – 

Direcţia Investiţii şi al Companiei Municipale Consolidări Bucureşti S.A. nr. 3498/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 125/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 342/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania  Municipală Consolidări București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Consolidări București 

S.A. nr. 1/14.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Consolidări București S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Consolidări București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 417 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Consolidări  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – 

Direcţia Investiţii şi al Companiei Municipale Consolidări Bucureşti S.A. nr. 3500/22.09.2017; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 126/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 343/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale 

Consolidări Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Consolidări Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Consolidări Bucureşti 

S.A. nr. 2/14.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Consolidări Bucureşti S.A. cu suma 

de 19.373.000 lei, aport în numerar.  

 Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Consolidări 

Bucureşti S.A. este de 19.493.000 lei, divizat în 1.949.300 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 

10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

1.949.288 acţiuni numerotate de la 1 la 1.949.288, reprezentând 99,99938% din 

capitalul social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de  120 acţiuni numerotate de la 1.949.289  la 

1.949.300 , reprezentând 0,00062% din capitalul social. 
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 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Consolidări Bucureşti S.A.  în cuantum de 19.373.000, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Consolidări Bucureşti S.A. se va modifica în 

mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Consolidări Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 418 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Consolidări București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – 

Direcţia Investiţii și al Companiei Municipale Consolidări București S.A. nr. 3499/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 127/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 344/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 95/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Consolidări București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Consolidări București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Consolidări București S.A. 

nr. 2/14.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Consolidări București S.A., în valoare de 

7.351.133 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Consolidări București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 419 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale 

Turistica Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2040/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport Turism nr. 6303/22.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Turistica Bucureşti S.A.; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 128/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 345/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

Compania  Municipală Turistica Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Turistica Bucureşti 

S.A. nr. 5/19.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Turistica Bucureşti S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Turistica Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 420 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2041/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 6304/22.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Turistica Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 129/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 346/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale 

Turistica Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Turistica Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Turistica Bucureşti S.A. 

nr. 7/19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Turistica Bucureşti S.A. cu suma de 

1.606.000 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Turistica 

Bucureşti S.A. este de 1.726.000 lei, divizat în 172.600 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 10 

lei fiecare, deținute astfel: 

a)  Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

172.588 acţiuni numerotate de la 1 la 172.588, reprezentând 99,993% din capitalul 

social; 

b)  S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de  120 acţiuni numerotate de la 172.589 la 

172.600, reprezentând 0,007% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Turistica Bucureşti S.A.  în cuantum de 1.606.000, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Turistica Bucureşti S.A. se va modifica în mod  

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 421 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania  

Municipală Turistica București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2042/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 6305/22.09.2017 și al Companiei 

Municipale Turistica București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 130/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 347/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Turistica București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Turistica București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Turistica București S.A. 

nr. 6/19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Turistica București S.A., în valoare de 2.819.209 

lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Turistica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 422 



92 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale Tehnologia 

Informației Bucureşti S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2036/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Operaţiuni – Direcţia Sisteme Informatice şi al Companiei Municipale Tehnologia Informației 

Bucureşti S.A. nr. 2109/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 131/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 348/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania  Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Tehnologia Informaţiei 

Bucureşti S.A. nr. 5/20.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Tehnologia Informației Bucureşti S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Tehnologia Informației Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 423 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

 Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei 

 Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2038/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Operaţiuni – Direcţia Sisteme Informatice şi al Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei 

Bucureşti Bucureşti S.A. nr. 2110/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 132/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 349/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei 

S.A. nr. 8/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei Bucureşti 

S.A. cu suma 960.000 de lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Tehnologia 

Informaţiei Bucureşti S.A. este de 1.080.000 lei, divizat în 108.000 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

107.988 acţiuni numerotate de la 1 la 107.988, reprezentând 99,99% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 107.989 la 

108.000, reprezentând 0,01% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.  în cuantum de 

960.000, reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A. se va 

modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 424 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Tehnologia Informației București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2037/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Operaţiuni – Direcţia Sisteme Informatice și al Companiei Municipale Tehnologia Informației 

București S.A. nr. 2111/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 133/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 350/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Tehnologia Informației S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Tehnologia Informației 

București S.A. nr. 6/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A., în valoare 

de 1.600.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 425 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale 

Managementul Traficului București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2030/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1847/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 134/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 351/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

Compania  Municipală Managementul Traficului București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Managementul 

Traficului București S.A. nr.  5/12.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Managementul Traficului București S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Managementul Traficului București S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 426 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul 

Traficului Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2031/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastuctură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1848/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 135/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 352/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Managementul Traficului Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Managementul 

Traficului Bucureşti S.A. nr.7/12.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti 

S.A. cu suma de 11.000.000 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Managementul 

Traficului Bucureşti S.A. este de 11.120.000 lei, divizat în 1.112.000 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

1.111.988 acţiuni numerotate de la 1 la 1.111.988, reprezentând 99,9999% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 1.111.989  la 

1.112.000, reprezentând 0,0001% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti S.A.  în cuantum de 

11.000.000, reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucureşti S.A. se va 

modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 427 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Managementul Traficului București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2032/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1849/22.09.2017 și al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 136/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 357/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul 

Traficului București S.A. nr. 6/19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., în valoare 

de 25.000.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 428 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Parking 

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2017/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1828/21.09.2017 şi al Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A.; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 137/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 353/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

Compania  Municipală Parking Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Parking Bucureşti S.A. 

nr. 10/14.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Parking Bucureşti S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Parking Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 429 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2015/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastuctură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1830/21.09.2017  şi al Companiei Municipale Parking Bucureşti Bucureşti S.A.; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 138/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 354/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Parking Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A. 

nr. 6/30.08.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A. cu suma de 

3.880.000 lei, aport în numerar.  

 Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Parking 

Bucureşti S.A. este de 4.000.000 lei, divizat în 400.000 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 10 

lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

399.988 acţiuni numerotate de la 1 la 399.988, reprezentând 99,997% din capitalul 

social. 

b)  S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 399.989 la 

400.000, reprezentând 0,003 % din capitalul social. 
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 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A.  în cuantum de 3.880.000, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Parking Bucureşti S.A. se va modifica în mod  

corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Parking Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 430 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Parking București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2016/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1829/21.09.2017 și al Companiei Municipale Parking București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 139/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 355/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Parking București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Parking S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Parking București S.A. 

nr. 7/30.08.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A., în valoare de 2.100.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

și Compania Municipală Parking București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09 2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 431 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale Protecție 

Civilă și Voluntariat București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, al Direcției Generale Operațiuni – Direcția 

Înzestrare Materială și Voluntariat şi al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București 

S.A. nr. 1324/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 140/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 356/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Protecție Civilă și 

Voluntariat București S.A. nr. 7/12.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 432 

 

*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/


105 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Protecţie Civilă şi  

Voluntariat Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Operaţiuni – Direcţia 

Înzestrare Materială şi Voluntariat şi al Companiei Municipale Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti 

S.A. nr. 1320/21.09.2017; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 141/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 358/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Protecţie Civilă şi 

Voluntariat Bucureşti S.A. nr. 9/12.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Protecţie Civilă şi Voluntariat S.A. 

cu suma de 8.020.000 lei, aport în numerar.  

 Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Protecţie Civilă 

şi Voluntariat Bucureşti S.A. este de 8.140.000 lei, divizat în 814.000 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

813.988 acţiuni numerotate de la 1 la 813.988, reprezentând 99,9985% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 813.989  la 

814.000, reprezentând 0,0015% din capitalul social. 
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 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.  în cuantum de 

8.020.000 lei, reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A. se 

va modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 433 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcției Generale Operațiuni -Direcția 

Înzestrare Materială și Voluntariat și al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București 

S.A. nr. 1321/21.09.2017; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr.142/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 359/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Protecție Civilă și 

Voluntariat București S.A. nr. 8/12.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., în 

valoare de 5.740.000 lei. 

 Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 434 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale 

Imobiliara București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, al Direcției Patrimoniu şi al Companiei  

Municipale Imobiliară București S.A. nr. 13724/21.09.2017; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 143/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 360/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Imobiliara București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Imobiliara București 

S.A. nr. 6/12.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Imobiliara București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

    

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 435 

 

 

*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 participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Imobiliara Bucureşti 

 S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Patrimoniu și al Companiei 

Municipale Imobiliara Bucureşti S.A. nr. 13724/1/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 144/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 361/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acţiuni 

Compania Municipală Imobiliara Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Imobiliara Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Imobiliara București 

S.A. nr. 7/12.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Imobiliara Bucureşti S.A. cu suma 

de 238.000 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Imobiliara 

București S.A. este de 358.000 lei, divizat în 35.800 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei 

fiecare, deținute astfel: 

a) Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un nr. de 

35.788 acțiuni numerotate de la 1 la 35.788, reprezentând 99,9665% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acțiuni numerotate de la 35.789 la 

35.800 reprezentând 0,0335% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societății Compania Municipală Imobiliara București S.A. în cuantum de 238.000 lei, 

reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Imobiliara București S.A. se va modifica în mod  

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

București și Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 436 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Imobiliara București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Patrimoniu și al Companiei 

Municipale Imobiliara București S.A. nr. 13724/2/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 145/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 362/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Imobiliara București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Imobiliara București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Imobiliara București 

S.A. nr. 5/12.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Imobiliara București S.A., în valoare de 3.999.990 

lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 437 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale Pază și 

Securitate București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2044/22.09.2017, al Direcției Generale 

Operațiuni – Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat nr. 405/22.09.2017 şi al Companiei  

Municipale Pază și Securitate București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 146/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 363/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Pază și Securitate 

București S.A. nr. 5/23.08.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Pază și Securitate București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 438 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Pază şi Securitate  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2045/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Operaţiuni nr. 404/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 147/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 364/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Pază şi Securitate Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Pază şi Securitate 

Bucureşti S.A. nr. 8/23.08.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucureşti S.A. 

cu suma de 7.039.400  lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Pază şi 

Securitate Bucureşti S.A. este de 7.159.400 lei, divizat în 715.940 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a ) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

715.928 acţiuni numerotate de la 1 la 715.928 , reprezentând 99,9983% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 715.929  la 

715.940, reprezentând 0,0017% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucureşti S.A.  în cuantum de 7.039.400, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucureşti S.A. se va 

modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 439 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

  Municipală Pază și Securitate București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2043/22.09.2017, al Direcției Generale 

Operațiuni – Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat nr. 406/22.09.2017 și al Companiei  

Municipale Pază și Securitate București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 148/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 365/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania  Municipală Pază și Securitate București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei  Municipale Pază și Securitate București S.A; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei  Municipale Pază și Securitate 

București S.A. nr. 6/23.08.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania  Municipală Pază și Securitate București S.A., în valoare de 

3.999.990 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 440 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Eco 

Igienizare București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2006/21.09.2017, al Direcției Generale 

Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice nr. 1818/21.09.2017 şi al Companiei  

Municipale Eco Igienizare București S.A. nr. 26/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 149/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 366/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Eco Igienizare 

București S.A. nr. 5/13.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale Eco 

Igienizare București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 441 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Eco Igienizare  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2007/21.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice nr. 1820/21.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Eco Igienizare Bucureşti S.A. nr. 28/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 150/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 367/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Eco Igienizare Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Eco Igienizare 

Bucureşti S.A. nr. 7/13.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Eco Igienizare S.A. cu suma de 

4.614.000 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Eco Igienizare 

Bucureşti S.A. este de 4.734.000 lei, divizat în 473.400 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 10 

lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

473.388 acţiuni numerotate de la 1 la 473.388, reprezentând 99,9975% din capitalul social; 

 b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 473.389  la 

473.400, reprezentând 0,0025% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti S.A.  în cuantum de 4.614.000, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti S.A. se va modifica în 

mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 442 

 



119 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Eco Igienizare București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2005/21.09.2017, al Direcției Generale 

Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice nr. 1819/21.09.2017 și al Companiei 

Municipale Eco Igienizare București S.A. nr. 27/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 151/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 368/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulte- 

ioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Eco Igienizare S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Eco Igienizare 

București S.A. nr. 6/13.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., în valoare de 

3.898.500 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 443 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale 

Agrement București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2022/22.09.2017, al Direcţia Generală 

Dezvoltare Urbană – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 6297/22.09.2017 şi al Companiei Municipale 

Agrement București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 152/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 369/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

Compania  Municipală Agrement București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Agrement București 

S.A. nr. 7/12.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Agrement București S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Agrement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 444 

 

*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/


121 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Agrement Bucureşti  

S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2023/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare Urbană – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 6295/22.09.2017 şi al Companiei Municipale 

Agrement Bucureşti Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 153/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 370/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Agrement Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Agrement Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Agrement S.A. nr. 

7/12.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Agrement Bucureşti S.A. cu suma 

de 215.000  lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Agrement 

Bucureşti S.A. este de 335.000 lei, divizat în 33.500 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei 

fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

33.488 acţiuni numerotate de la 1 la 33.488, reprezentând 99,96% din capitalul social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 33.489 la 33.500, 

reprezentând 0,04% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Agrement Bucureşti S.A. în cuantum de 215.000, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Agrement Bucureşti S.A. se va modifica în mod  

corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 445 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Agrement București S.A.  

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2021/22.09.2017, al Direcţiei Generală 

Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 6296/22.09.2017 și al Companiei 

Municipale Agrement București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 154/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 371/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Agrement București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Agrement București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Agrement București 

S.A. nr. 6/12.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Agrement București S.A., în valoare de 2.373.800 

lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Agrement București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 446 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale 

Publicitate și Afișaj București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, al Corpului de Control al Primarului General 

al Municipiului București nr. 505/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București 

S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 155/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 372/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj 

București S.A. nr. 5/19.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Publicitate și Afișaj București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 447 

 

*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/


125 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Publicitate şi Afişaj  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, al Corpului de Control al Primarului General 

al Municipiului București nr. 504/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Publicitate şi Afişaj Bucureşti 

S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 156/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 373/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Publicitate şi Afişaj 

Bucureşti S.A. nr. 7/19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A. 

cu suma de 480.000 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Publicitate şi 

Afişaj Bucureşti S.A. este de 600.000 lei, divizat în 60.000 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 

10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

59.988 acţiuni numerotate de la 1 la 59.988, reprezentând 99,98% din capitalul social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 59.989 la 

60.000, reprezentând 0,02% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A.  în cuantum de 480.000, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A. se va 

modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 448 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

  Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Corpului de Control al Primarului General 

al Municipiului București nr. 506/22.09.2017 și al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București 

S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 157/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 374/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania  Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei  Municipale Publicitate și Afișaj București S.A; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei  Municipale Publicitate și Afișaj 

București S.A. nr. 6/19.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania  Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., în valoare de 

2.117.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 449 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Întreținerea 

Arborilor și Spațiului Verde București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2000/21.09.2017, al Direcției Generale 

Dezvoltare urbană – Direcția de Mediu nr. 9338/21.09.2017 şi al Companiei Municipale Întreținerea 

Arborilor și Spațiului Verde București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 158/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 375/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și 

Spațiului Verde București S.A. nr. 5 /15.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 450 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor şi  

Spaţiului Verde Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 1999/21.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare Urbană – Direcţia de Mediu nr. 9340/21.09.2017 şi al Companiei Municipale Întreţinerea 

Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 159/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 376/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde 

Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor şi 

Spaţiului Verde Bucureşti S.A. nr. 7/15.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului 

Verde Bucureşti S.A. cu suma de 4.176.900 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Întreţinerea 

Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. este de 4.296.900 lei, divizat în 429.690 acţiuni nominative, 

cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

429.678 acţiuni numerotate de la 1 la 429.678 reprezentând 99,9972% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 429.679 la 

429.690 , reprezentând 0,0028% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A.  în cuantum de 4.176.900 lei, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde 

Bucureşti S.A. se va modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 451 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 1998/21.09.2017, al Direcției Generale 

Dezvoltare urbană – Direcția de Mediu nr. 9339/21.09.2017 și al Companiei Municipale Întreținerea 

Arborilor și Spațiului Verde București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 160/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 377/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și 

Spațiului Verde București S.A. nr. 6 /15.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București 

S.A., în valoare de 6.626.015 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 452 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale Străzi, 

Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2014/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1845/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 161/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 378/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

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

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Străzi, Poduri şi 

Pasaje Bucureşti S.A. nr. 3/15.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Străzi, Poduri și Pasaje Bucureşti S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 453 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Străzii, Poduri şi  

Pasaje Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2013/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastuctură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei 

nr.1844/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Străzii, Poduri şi Pasaje Bucureşti Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 162/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 379/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Străzii, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzii, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Străzii, Poduri şi 

Pasaje Bucureşti S.A. nr. 2/15.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Străzii, Poduri şi Pasaje Bucureşti 

S.A. cu suma de 19.876.000 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Străzii, Poduri 

şi Pasaje Bucureşti S.A. este de 19.996.000 lei, divizat în 1.999.600 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

1.999.588 acţiuni numerotate de la 1 la 1.999.588, reprezentând 99,9994% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 1.999.589  la 

1.999.600, reprezentând 0,0006% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Străzii, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.  în cuantum de 

19.876.000, reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Străzii, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. se va 

modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Străzii, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 454 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2012/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

1843/22.09.2017 și al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 163/2017 şi raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 380/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje 

București S.A. nr. 5/15.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje București S.A., în valoare 

de 18.000.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 455 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale Sport 

pentru Toţi Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2024/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare  şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 6302/22.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 164/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 381/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o partici.paţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni 

Compania  Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Sport pentru Toţi 

Bucureşti S.A. nr. 5/20.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Sport pentru Toţi Bucureşti S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 456 

 

 

*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/


137 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

 Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Sport pentru Toţi  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2026/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 6300/22.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 165/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 382/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale  

Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Sport pentru Toţi S.A. 

nr. 7/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Sport pentru Toţi S.A. cu suma de 

1.725.500 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Sport pentru 

Toţi Bucureşti S.A. este de 1.845.500 lei, divizat în 184.550 acţiuni nominative, cu valoare nominală 

de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

184.538 acţiuni numerotate de la 1 la 184.538, reprezentând 99,9935% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 184.539  la 

184.550, reprezentând 0,0065% din capitalul social. 
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 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.  în cuantum de 1.725.500, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Sport pentru Toţi Bucureşti S.A. se va modifica 

în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Sport pentru Toţi Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 457 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Sport pentru Toți București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2025/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare  şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 6301/22.09.2017 și al Companiei 

Municipale Sport pentru Toți București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 166/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 383/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Sport pentru Toți S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Sport pentru Toți 

București S.A. nr.  6/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., în valoare de 

6.600.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 458 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Iluminat 

Public București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2010/21.09.2017, al Direcției Generale 

Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice nr. 1824/21.09.2017 şi al Companiei  

Municipale Iluminat Public București S.A. nr. 51/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 167/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 384/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Iluminat Public București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Iluminat Public 

București S.A. nr. 1/14.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Iluminat Public București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Iluminat Public București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 459 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Iluminat Public 

 Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2009/21.09.2017, al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice nr. 1826/21.09.2017 şi al Companiei 

Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A. nr. 50/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 168/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 385/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Iluminat Public Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Iluminat Public 

Bucureşti S.A. nr. 2/14.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A. cu 

suma de 4.282.250 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Iluminat Public 

Bucureşti S.A. este de 4.402.250 lei, divizat în 440.225 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 10 

lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

440.213 acţiuni numerotate de la 1 la 440.213, reprezentând 99,9973% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de  12 acţiuni numerotate de la 440.214 la 

440.225, reprezentând 0,0027% din capitalul social. 
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Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A.  în cuantum de 4.282.250, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A. se va modifica în 

mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 460 



143 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Iluminat Public București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2008/21.09.2017, al Direcției Generale 

Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice nr. 1825/21.09.2017 și al Companiei 

Municipale Iluminat Public București S.A. nr. 49/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 169/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 386/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Iluminat Public București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Iluminat Public 

București S.A. nr. 1/14.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Iluminat Public București S.A., în valoare de 

9.715.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Iluminat Public București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 461 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale Parcuri 

şi Grădini Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2049/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare Urbană – Direcţia de Mediu nr. 9364/21.09.2017 şi al Companiei Municipale Parcuri și 

Grădini Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 170/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 387/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

Compania  Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei  Municipale Parcuri şi Grădini 

Bucureşti S.A. nr. 5/20.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Parcuri și Grădini Bucureşti S.A., conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania  Municipală Parcuri și Grădini Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 462 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

 Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parcuri şi Grădini  

Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2050/22.09.2017, al Direcţiei Generale 

Dezvoltare Urbană – Direcţia de Mediu nr. 9362/21.09.2017 şi al Companiei Municipale Parcuri şi 

Grădini Bucureşti Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 171/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 388/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Parcuri şi Grădini 

Bucureşti S.A. nr. 7/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A. cu 

suma de 20.000.000 lei, aport în numerar.  

Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Parcuri şi 

Grădini Bucureşti S.A. este de 20.120.000 lei, divizat în 2.012.000 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

2.011.988 acţiuni numerotate de la 1 la 2.011.988, reprezentând 99,9994% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de 12 acţiuni numerotate de la 2.011.989 la 

2.012.000, reprezentând 0,0006% din capitalul social. 
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 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.  în cuantum de 20.000.000, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A. se va modifica 

în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 463 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Parcuri și Grădini București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2051/22.09.2017, al Direcției Generale 

Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu nr. 9363/21.09.2017 și al Companiei Municipale Parcuri și 

Grădini București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 172/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 389/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Parcuri și Grădini S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Parcuri și Grădini 

București S.A. nr. 6/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., în valoare de 

7.132.350 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 464 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societății pe acțiuni S.C. Trustul de 

Clădiri Metropolitane București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice, al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – 

Direcția Investiții şi al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. nr. 

3496/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 173/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 390/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni S.C. 

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri 

Metropolitane București S.A. nr. 13/20.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al societății pe acțiuni S.C. 

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 465 

 

*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 acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către societatea pe 

acțiuni  S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – 

Direcția Investiții și al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. nr. 

3496/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 174/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 391/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București 

S.A. București S.A.; 

- Actului Constitutiv al societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București 

S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri 

Metropolitane București S.A. nr. 14/20.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, de la bugetul 

Municipiului București către societatea pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., 

în valoare de 1.400.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și societatea pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A vor duce 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 466 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei  Municipale 

Managementul Transportului București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2046/22.09.2017, al Direcției Generale 

Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 

16060/22.09.2017 şi al Companiei  Municipale Managementul Transportului București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 175/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 392/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Companiei  Municipale Managementul Transportului București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul 

Transportului București S.A. nr. 5/20.09.2017; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei  Municipale 

Managementul Transportului București S.A. conform anexelor* care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 467 

 

*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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, la  majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul  

Transportului Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 2048/22.09.2017, Direcţiei Generale 

Infrastuctură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 

16060/2/22.09.2017 şi al Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 176/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 393/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Companiei Municipale 

Managementul Transportului Bucureşti S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Municipale Managementul 

Transportului Bucureşti S.A. nr. 7/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul Transportului 

Bucureşti S.A. cu suma de 1.500.000 lei, aport în numerar.  

   Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Managementul 

Transportului Bucureşti S.A. este de 1.620.000 lei, divizat în 162.000 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deţine un nr. de 

161.988 acţiuni numerotate de la 1 la 161.988,  reprezentând 99,9926% din capitalul 

social; 

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deţine un nr. de  12 acţiuni numerotate de la 161.989  la 

162.000, reprezentând 0,0074% din capitalul social. 



153 

 

Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzută la art. 1 în contul de capital social deschis pe 

numele societăţii Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A.  în cuantum de 

1.620.000, reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti. 

Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Transportului Bucureşti S.A. se 

va modifica în mod  corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 468 

 



154 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Managementul Transportului București S.A. 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 2047/22.09.2017, al Direcției Generale 

Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației 

nr.16060/1/22.09.2017 și al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 177/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 394/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.; 

- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.; 

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul 

Transportului București S.A. nr. 6/20.09.2017; 

În temeiul prevederilor art. 17, 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 acordarea unui împrumut temporar, pe bază de convenție, conform anexei 

care face parte integrantă din hotărâre, de la bugetul Municipiului București către Compania 

Municipală Managementul Transportului București S.A., în valoare de 5.000.000 lei. 

Art. 2 Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1 an de la data acordării, iar în situația 

nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit legii. 

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

București și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 469 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei locale privind susţinerea voluntariatului seniorilor în  

municipiul Bucureşti şi a Planului operaţional pentru implementarea strategiei 2017- 

2021 
 

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

de specialitate comun ai Direcţiei Generale de Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti nr. DDSP/IP/4096/16.12.2016; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 395/27.09.2017, din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În baza prevederilor art 79, art. 80, art. 84, art. 88, art. 94-99, art. 116 din Legea nr. 

292/20.11.2011 Legea asistenţei sociale; 

Ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a serviciilor sociale, de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. (2), lit. d) şi lit. 

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

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă Strategia locală privind susţinerea voluntariatului seniorilor în municipiul 

Bucureşti şi Planul operaţional pentru implementarea strategiei 2017-2021*. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 470 

 

*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 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016  

privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a   

Municipiului București 

 

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

de specialitate al Direcţiei Juridic nr. 19523/20123/20214/1527615/18.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 406/27.09.2017; 

Ţinând cont de adresa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică nr. 709/18.09.2017 înregistrată 

la Cabinet Secretar General cu nr. 4077/6/18.09.2017 si la Direcţia Asistenţă Tehnică si Juridică cu 

nr. 5073/19.09.2017; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Se validează domnul locotenent - colonel Mastan Alin - Ionel director general al Direcţiei 

Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti în locul domnului colonel Cucos Sebastian, ca membru 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti. 

Art. ll Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 se modifică în mod corespunzător prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 rămân neschimate. 

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

Bucureşti şi AutoritateaTeritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 471 

  



157 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice livrată prin puncte 

 termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producţie şi  

distribuţie la Centralele Termice de cvartal, de producere a energiei termice la Centrala  

Termică Casa Presei Libere şi a preţurilor locale medii de facturare a energiei termice pentru 

consumatorii non-casnici, practicate de RADET 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice nr. 1834/21.09.2017 şi al 

Direcţiei Generale Economice nr. 2028/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei pentru Utilităţi Publice nr. 20/27.09.2017 şi raportul Comisiei juridice 

si de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 407/27.09.2017; 

Ţinând cont de prevederile: 

-Art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, 

modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008; 

-Art. 40 alin. (8) şi alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu 

energie termică; 

Văzând solicitarea RADET nr. 470743/18.09.2017 însoţită de avizul ANRE nr. 17/15.09.2017; 

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

decizională în administraţia publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin 

sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

a)Tariful pentru transportul şi distribuţia energiei termice furnizate prin puncta termice urbane, 

la un nivel de 141,17 lei/Gcal (fără TVA) - anexa 1. 

b)Tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentari din circuitul primar, 

la un nivel de 80,39 lei/Gcal(fără TVA) - anexa 2. 

Art. 2 Se aprobă tariful de producere şi distribuţie energie termică la Centrale Termice de 

cvartal la un nivel de 334,05 lei/Gcal (fără TVA) - anexa 3. 

Art. 3 Se aprobă tariful de producer a energiei termice la Centrala Termică - Casa Presei Libere 

(CPL) la un nivel de 176,23 lei/Gcal (fără TVA) - anexa 4. 
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Art. 4 Se aprobă preţurile locale de facturare ale energiei termice furnizată consumatorilor non-

casnici (agenţi economici), practicate de RADET Bucureşti la un nivel de 372,74 lei/Gcal (fără TVA) - 

pentru consumatorii alimentaţi din PT urbane şi centrale termice de cvartal şi 314,18 lei/Gcal (fără 

TVA) - pentru consumatorii alimentaţi din PT proprii. 

Art. 5 După parcurgerea perioadei de 4 (patru) ani şi în cazul în care nu vor apărea alte 

influenţe, preţuri locale de facturare ale energiei termice livrată consumatorilor non-casnici vor fi la un 

nivel de 333,58 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentaţi din puncta termice urbane şi 

centrale termice de cvartal şi 273,85 lei/Gcal(fără TVA) - pentru consumatorii alimentaţi prin puncta 

termice proprii. 

Art. 6 Tarifele şi preţurile aprobate cu Art. (1-4), practicate de RADET Bucureşti, intră în vigoare 

la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 7 Anexele 1*-4* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, Direcţia Generală Economică, 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice(AMRSP) şi RADET 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Ion Slătineanu nr. 14, 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. 20/27.09.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 408/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Certificat de urbanism nr. 1221/1431164/28.09.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 25/14.05.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 16/21.04.2016; 

- Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz 

nr. 093/Z/22.02.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 92/26.10.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti:aviz nr.1438841/22.07.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 8057/07.07.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Ion Slătineanu nr. 14, Sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 12/27.06.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

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

reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente, ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr. 119, 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. 21/27.09.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 409/27.09.2017 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 Ia 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. 1102/111/S/16457/06.07.2015; 

- Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1891/177/S/28191/19.09.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz de oportunitate nr. 5/26.01.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 18/16.05.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 70/04.07.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1404993/18.03.2017; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 3514/13.04.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Şoseaua Gheorghe lonescu Siseşti nr. 119, Sector 

1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 37/24.10.2016, prevăzut în anexa nr. 1, 

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

Urbanism reprezentând anexa nr. 3, 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente, ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Piaţa Alexandru Lahovary nr. 8, 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. 32/07.10.2016 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 180/17.05.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Certificat de urbanism nr. 288/867287/12.11.2009; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - Direcţia Patrimoniu Cultural: aviz nr. 

192/Z/26.05.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială: aviz 

nr. 81/12.11.2010; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 18/16.05.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

3327/279/09.11.2009; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 847993/04.08.2009; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 9498/29.07.2009; 

       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 și 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 Planul Urbanistic Zonal - Piaţa Alexandru Lahovary nr. 8, Sector 1, Bucureşti, 

în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 17/2/03.06.2009 - R/10.12.2010, prevăzut în anexa nr. 1, 

planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2. 

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

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

Art. 3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente 

aprobate anterior. 

Art. 4 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri, este valabil până la aprobarea 

unei documentaţii de urbanism coincidente, ce conţine reglementări diferite. 

Art. 5 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/2016,  

modificată conform art. II din Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/2017 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9948/1 /21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 178/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 410/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

Ţinând cont de prevederile: 

- Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- Anexei 3a din Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017; 

- Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

368/24.11.2016, modificată conform Art. II din Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/2017 prin înfiinţarea 

Biroului  consultanţă şi expertiză în cadrul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea   Clădirilor 

cu Risc Seismic, cu un număr de 6 posturi, din care 1 post de conducere, în subordinea directă a 

Directorului executiv. 

Art. II Numărul total de posturi al Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic se majorează în consecinţă, conform art. I, de la 64 de posturi, din care 7 posturi de 

conducere, la 70 de posturi, din care 8 posturi de conducere. 

Art. lll Articolul 4, anexele nr. 2 şi nr. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, modificate 

conform Art. II din Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/2017 - Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare ale Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se 

modifică şi se completează conform anexelor nr. 1* şi nr. 2* care fac parte integrantă din prezenta 

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

Bucureşti şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificării art. 2 (20) şi a anexelor 21 a şi 21 b la Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 305/2013 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9729/1/19.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 179/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 411/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I (1) Se modifică art. 2 (20) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 şi va avea următorul 

cuprins: 

‖Se aprobă majorarea numărului total de posturi al Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al 

Municipiului Bucureşti, serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti, cu personalitate 

juridică, de la 28 la 29 de posturi, din care 4 posturi de conducere‖. 

(2) Se modifică şi se completează anexa nr. 21a la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013- Statul de 

Funcţii al Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, cu următoarea poziţie: 

"Director adjunct (S), gradul II, Anexa Vlll/Cap. ll/A/pct. IV/a din Legea nr. 153/2017 - 1 post‖. 

(3) Anexa nr. 21b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 - Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti se modifică şi se 

completează în consecinţă. 

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

Bucureşti şi Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie ai 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 477 

 



168 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea art. 1 şi a anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea 

C.G.M.B nr. 228/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9986/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 19/27.09.2017, 

raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 180/27.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 412/27.09.2017, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Potrivit prevederilor Legii — cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

Ţinând cont de Hotărârea C.G.M.B nr. 228/2017, modificată şi completată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 304/2017; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si stabilirea 

unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), 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. l (1) Se majorează numărul total de posturi al Clubului Sportiv Municipal Bucureşti de la 69 

la 70 de posturi (din care 9 posturi de conducere) prin înfiinţarea unui post de director general adjunct 

în subordinea directorului general. 

(2) Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B nr. 228/2017 — statul de 

funcţii al Clubului Sportiv Municipal București, cu următoarea poziție: 

„Director general adjunct (S), gradul II, Anexa Vlll/Capll/A/pct. IV/a din Legea nr. 153/2017 – 1 post‖. 

(3) Art. 1, precum și anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 228/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în 

consecinţă. 

Art. II 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 478 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Normei interne a Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic privind modalitatea de atribuire a contractelor  

către entitățile juridice Ia care Municipiul București este acționar majoritar 
 

Având în  vedere expunerea de  motive a Primarului General al Municipiului București, raportut 

comun de specialitate al Direcției Generate Dezvoltare și lnvestiții  nr. 627/21.09.2017 și al 

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 691/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București nr. 413/27.09.2017;  

Ținând cont de prevederile: 

- Art. 31 alin. (1) și alin. (3) din Legea  nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

-Hotărâri C.G.M.B. de înființare a entităților juridice unde municipiul este acționar majoritar; 

- Normei interne a  Municipiului București privind modalitatea de atribuire  a contractelor către 

entităţile juridice Ia care municipiul este acţionar majoritar; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă Norma internă a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice Ia care municipiul 

este acționar majoritar, cuprinsă în anexa* care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și toate entitățile 

juridice Ia care Municipiul București este acționar majoritar vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 479 

 

 

*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 rectificarea Bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget nr. 6521/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 181/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 414/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

anexele la Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2017 modificările din anexa la prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 480 
 

 

 

 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti pe perioada 09 octombrie 2017 - 08 ianuarie 2018 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 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 alege domnul consilier Culea Marian Orlando în funcţia de preşedinte de 

şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 09 octombrie 2017 - 08 ianuarie 

2018. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 481 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

 

 

REFERAT 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 9 din ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 673/2002, preşedintele de şedinţă a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti se alege prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului 

preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de trei luni. 

Principalele atribuţii ale preşedintelui de şedinţă sunt expres prevăzute la art. 10 din O.G. nr. 

35/2002 aprobată prin Legea nr. 673/2002, cu modificări şi completări. 

Având în vedere textele de lege menţionate, precum şi prevederile art. 35 alin. (1) coroborat cu 

art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se alege preşedintele de şedinţă a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti pe perioada 09 octombrie 2017- 08 ianuarie 2018. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului București 

Georgiana ZAMFIR 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască 

 în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală  

de Apă Argeş - Vedea în vederea realizării Proiectului Regenerare Insula Lacul Morii din Sectorul 

6 al Municipiului Bucureşti 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 36/27.09.2017, raportul Comisiei 

pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice nr. 20/27.09.2017 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 415/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 226/14.09.2017 privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia 

Naţională „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, în scopul realizării 

proiectului „Regenerare Insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti"; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81, alin (2) lit. q) 

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

completările ulterioare; 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională „Apele Române" - Administraţia bazinală de Apă Argeş 

- Vedea în vederea realizării proiectului „Regenerare Insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti.‖ 

Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 482 

 



174 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să 

hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională „Apele Române" - Administraţia 

bazinală de Apă Argeş - Vedea în vederea realizării proiectului „Regenerare urbană zona Lacul 

Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖ 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu nr. 9267/20.09.2017; 

Văzând raportul Comisei de ecologie şi protecţia mediului nr. 37/27.09.2017, raportul Comisiei 

pentru relaţii Internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţii publice nr. 21/27.09.2017 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 416/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 221/14.09.2017 privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia 

Naţională „Apele Române" - Administraţia bazinală de Apă Argeş - Vedea în vederea realizării 

proiectului „Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti"; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45, alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. 

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională ―Apele Române" - Administraţia bazinală de Apă Argeş 

- Vedea în vederea realizării proiectului „Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al 

Municipiului București". 

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

București  şi Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a C.G.M.B. din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 483 
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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 6 de a hotărî cu privire la 

asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public local - sporirea spaţiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai şi 

întreţinerea permanentă a acestora 

 

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

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

şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 15738/22.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 39/27.09.2017, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 50/27.09.2017, raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice nr. 22/27.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 417/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. 

q), 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 expres Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască, în condiţiile legii, 

cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local. 

Art. 2 (1) Se împuterniceşte expres Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) să 

încheie, în condiţiile legii, un protocol de asociere sau cooperare cu Primăria Sectorului 6 în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local -

sporirea spaţiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai şi întreţinerea permanentă a 

acestora. 

(2) Protocolul va cuprinde următoarele condiții minime: 

a) activităţile desfăşurate nu vor afecta programul de circulaţie al tramvaielor; 

b) durata protocolului va fi de 1 (un) an cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional; 

c) Primăria Sectorului 6 va identifica spaţiile propuse spre înierbare, va elabora proiecte tehnice care 

vor cuprinde toate operaţiunile necesare pentru a proteja infrastructura căilor de rulare, va obţine 

avizele şi acordurile necesare din partea deţinătorilor de utilităţi şi din partea Regiei Autonome de 
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Transport Bucureşti (parte tehnică-protejare infrastructură căi rulare) şi va suporta toate costurile de 

realizare şi întreţinere a acestora; 

d) condiţii asiguratorii necesare din partea Primăriei Sectorului 6 (program, personal, utilaje, 

documente, proceduri, etc.) pentru intervenţiile planificate ale Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti (RATB) sau intervenţiile de urgenţă apărute la liniile de tramvai. 

Art. 3 Cheltuielile aferente acţiunilor, lucrărilor, serviciilor sau proiectelor de interes public local, 

menţionate la art. 1 se vor efectua în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale, potrivit legii şi se vor încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Sectorului 6. 

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

Bucureşti, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti (RATB) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 484 
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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 6 de a hotărî cu privire la 

asocierea/cooperarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Compania Naţională de 

Căi Ferate CFR — S.A., prin Sucursala Regională Căi Ferate Bucureşti, în scopul 

realizării proiectului "Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul 

adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate" 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii nr. 612/5059/21.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei ecologie şi protecţia mediului nr. 40/27.09.2017, raportul Comisiei 

pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice nr. 23/27.09.2017 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 418/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) şi art. 81 lit. q) şi alin. 

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

completările ulterioare; 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se împuterniceşte în mod expres Consiliul Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la 

asocierea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Compania Naţională de Căi Ferate CFR — S.A., 

prin Sucursala Regională Căi Ferate Bucureşti, în scopul realizării proiectului ―Regenerare urbană şi 

amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren 

aferent liniilor ferate". 

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

Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 6 şi Primăria Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 485 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de 

 funcţii si Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Teatrului Mic 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9632/1/19.09.2017 şi al 

Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 6216/20.09.2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget finanţe nr. 182/27.09.2017, raportul Comisiei 

cultură şi culte nr. 37/27.09.2017 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 419/27.09.2017; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi 

de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, 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 stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 

aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6), lit. a) pct. 4 şi art. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 144 de posturi, din care 11 de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Tetrului Mic, conform anexelor nr. 

1*, 2* şi 3*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 317/2016 își încetează aplicabilitatea, precum şi orice 

altă prevedere contrară prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti şi Teatrul Mic 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din Primăria 

Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 
 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9863/1/20.09.2017 şi adresa 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 50409/2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 183/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 420/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă "Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General ai Municipiului Bucureşti pentru anul 2018‖, conform anexei*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 487 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei  

Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 
 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9943/1/21.09.2017 şi adresa 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 50409/2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 184/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 421/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă "Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2018‖, conform anexei*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 488 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei  

Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 
 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9945/1/21.09.2017 şi adresa nr. 

50409/2017 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 185/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 422/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2018", conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 489 

 

 

 

 

 

*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/


183 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pentru anul  

2018 
 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9944/1/21.09.2017 şi adresa 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 50409/2017; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 186/27.09.2017 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 423/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă "Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Administraţiei Municipale 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pentru anul 2018‖, conform anexei*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 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 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 490 

 

 

 

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

General al Municipiului București   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot întocmite de 

Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului nr. 38/27.09.2017 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 423/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, 

În conformitate cu prevederile; 

- Art. 6, art. 70 şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

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

- Art. 1 alin. (2) şi art. 4 alin. (24) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 pnvind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului ambiant; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă harta strategică de zgomot pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa 

- Aurel Vlaicu, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr. 1* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă harta strategică de zgomot pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa 

- Aurel Vlaicu, indicator Ln, reprezentând anexa nr 2* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă harta de conflict pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel 

Vlaicu, indicator Lzsn, reprezentând anexa nr, 3* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă harta de conflict pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel 

Vlaicu, indicator Ln, reprezentând anexa nr. 4* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, CN 

Compania Aeroporturi Bucureşti şi va fi adusă la cunoştinţă public conform legii. 

  

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

Bucureşti din data de 28.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.09.2017 

Nr. 491 

 

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

General al Municipiului București   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G1829/17.07.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul art. 19 alin. (1), lit. a) și b) și art. 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Conform adresei nr. 3727/762710/14.07.2017 transmisă de către Direcția Generală de Impozite 

și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum și estimările pentru anii 

2018-2020; 

 Având în vedere Amendamentul formulat de doamna consilier Ecaterina Raluca Condurachi 

pentru Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit. a), art.81, alin.(2), lit. d) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.503.355,90 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IUNIE 

BUGET 

RECTIFICAT  

IULIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI  

GENERAL AL SECTORULUI 1 
1.503.355,68 1.503.355,90 +0,22 

Secțiunea de funcționare 1.218.190,84 1.218.191,06 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 285.164,84 285.164,84 0,00 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL 

AL SECTORULUI 1 
1.205.958,29 1.205.958,51 +0,22 

Secțiunea de funcționare 1.200.442,32 1.200.442,54 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 5.515,97 5.515,97 0,00 

VENITURILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

17.868,52 17.868,52 0,00 



191 

 

Secțiunea de funcționare 17.748,52 17.748,52 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 120,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.205.958,29 mii lei se majorează 

cu 0,22 mii lei, devenind 1.205.958,51 mii lei, conform anexei nr. 1.1 (1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 sunt în sumă de 17.868,52 mii lei lei; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 

mii lei; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii 

lei. 

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.372.753,38 mii lei se majorează cu 0,22 mii lei, devenind 1.372.753,60 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

  Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IUNIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IULIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 
1.674.462,99 1.674.463,21 +0,22 

Secțiunea de funcționare 1.222.503,06 1.222.503,28 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 451.959,93 451.959,93 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

LOCAL 

AL SECTORULUI 1 

 

1.372.753,38 

 

 

1.372.753,60 

 

+0,22 

Secțiunea de funcționare 1.200.442,32 1.200.442,54 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 172.311,06 172.311,06 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

22.180,74 22.180,74 0,00 

Secțiunea de funcționare 22.060,74 22.060,74 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 120,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 
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   1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 166.795,09 

mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. 

a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel: ― Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se 

reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel:  

   a)  ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)‖; 

 

   2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în valoare totală 

de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 

720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor 

creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.372.753,38 mii lei se 

majorează cu 0,22 mii lei, devenind 1.372.753,60 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1). 1.372.753,60 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.200.442,54 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.311,06 mii lei. 

 

 (2) 54.671,60 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 49.488,60 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 5.183,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);  

 

 (3) 37.467,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 
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  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.440,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2);  

  

 (4) 19.260,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 19.260,00 mii lei, nerectificându-se;  

  

 (5) 917,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 416,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (6) 30.125,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.650,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.475,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

  (7) 543.622,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 479.034,94 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 64.587,06 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.4  (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.1.1); 

 

 (8) 61.009,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.303,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.706,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);  

 

 (9) 108.848,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 78.388,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1);  

 

 (10) 170.792,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 158.092,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.700,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5);  

 

 (11) 111.531,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 100.740,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 10.791,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3); 
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 (12) 190.521,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 183.100,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.9 (1.2.1.9.1); 

   

 (13) 38.990,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.530,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1). 

 

Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 22.180,74  mii lei nu se rectifică și este repartizat 

pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 22.180,74 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.060,74 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120,00 mii lei.  

 

 (3) 14.707,74 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.587,74 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 120,00 mii lei ;  

 

 (4) 7.473,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 7.473,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei.  

 

Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 este în sumă de 239.998,00 mii 

lei, şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, nerectificâdu-se; 

 

 (2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.  

 

Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificându-se; 
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 (3) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 451.963,93 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IUNIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IULIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.302,06 172.315,06 +13,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚAT INTEGRAL 

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

120,00 120,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

  Art. 4.  

         (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul 

Multifuncțional Caraiman, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile 

interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

         (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   198 

Data:    26.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

sector 1, la data de 30 iunie 2017 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale – domeniul buget-finanţe; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 În temeiul Legii nr. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 63, alin (4), litera b) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea 

bugetului general centralizat pe anul 2017 cu modifiările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a), art. 81, alin. (2), lit. d) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

sectorul 1 la data de 30 iunie 2017, conform anexelor 1 - 4; 

 Art. 2 Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 3 Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 26.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  199 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la 

asocierea/cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi o persoană juridică în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public local privind dezvoltarea unui centru sportiv 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile Codului civil; 

 Luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, 

 Având în vedere Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit q) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local 

al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la asocierea/cooperarea între Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti şi o persoană juridică în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local privind dezvoltarea unui centru sportiv. 

 Art. 2. Cheltuielile aferente asocierii/cooperării prevăzute la art. 1 se vor încadra în limitele 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art. 3. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 26.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   200 

Data:   26.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin 

care să ceară Statului Român – Guvernului României prin Ministerul Finanţelor Publice – 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmiterea în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

Comisiei numită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 2537/03.07.2017, precum şi raportul de 

specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 ; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Decizia nr. 130/29.11.2004 şi procesul verbal de trecere în proprietatea 

publică nr. 47929/130/07.12.2004,  

 În temeiul art. 45 alin.(1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ‖b‖ din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care 

să ceară Statului Român – Guvernului României prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală iniţierea unui proiect de hotărâre de Guvern care să aibă ca obiect 

transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 a bunului imobil reprezentând teren şi construcţia Hotel, situat în Bdul Bucureştii Noi nr. 

170, sector 1.  

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 Art. 3. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

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

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   201 

Data:   26.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa,,  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  iiuulliiee  22001177,,  aa  ssaallaarriiiilloorr  ddee  bbaazzăă  aallee  ppeerrssoonnaalluulluuii  ccoonnttrraaccttuuaall  

șșii  ffuunnccțțiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii  ddiinn  ccaaddrruull  ffaammiilliieeii  ooccuuppaaţţiioonnaallee  ""AAddmmiinniissttrraaţţiiee""  ddiinn  aappaarraattuull  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  

PPrriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  șșii  ddiinn  iinnssttiittuuțțiiiillee  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11--  DDiirreeccțțiiaa  PPuubblliiccăă  ddee  

EEvviiddeennțțăă  aa  PPeerrssooaanneelloorr  șșii  SSttaarree  CCiivviillăă  SSeeccttoorr  11 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37 și art. 39 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul 
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Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 339 

pentru aparatul de specialitate, inclusiv funcțiile de primar, viceprimar, administrator public, secretar 

al Sectorului 1 al Municipiului București, și inclusiv numărul de posturi prevăzut potrivit punctului 2 din 

anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, de 102 de posturi; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr. 14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 49650/2016; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167 din 29.09.2016 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale 

instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi 

Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția 
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Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac 

parte integranta din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și din instituțiile subordonate 

Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 

salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face de 

către Primarul Sectorului 1 pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare 

vechimii în muncă şi vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta 

Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art. 3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția 

Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 

1 al Municipiului București. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

  

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

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   202 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual 

de conducere şi de execuţie din cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 – instituţie subordonată Consiliului Local Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Administrația Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, 

avizat de către Direcția Management Resurse Umane şi Direcţia Management Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de prevederile: 

 Legea nr. 1/2011 – educației naționale, cu completările și modificările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37 și art. 39 din Legea nr. 

153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 339/2015 – a bugetului de stat pe anul 2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 În considerarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

republicată; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară 

activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea 

Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 73/2002 – privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale 

Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind protecția socială; 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat 

în Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 – 6; 

 Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Art. 6 din Dispoziția nr. 2029/24.05.2017 – privind restabilirea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2017 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;  

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Ținând cont de Contractul Colectiv de Muncă al Administrației Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat  prin H.C.L. nr. 43/31.03.2016; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.05.2017 

privind aprobarea Organigramei, Ştatului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare 

ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul 

Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, instituție 

subordonată Consiliului Local Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



207 

 

 Art. 1. Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual din cadrul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului contractual din cadrul 

Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, salarizat 

potrivit Legii nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face de către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pe noile 

funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în 

specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local 

al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art. 3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul încadrat în cadrul Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, 

inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la 

nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

mentionate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   203 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului 

 contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului 

Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit 

de către Administrația Domeniului Public Sector 1 avizat de către Direcția Management Resurse 

Umane şi Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37 și art. 39 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul 

Administrației Domeniului Public Sector 1, de 97 de posturi; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017 prin 

care se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale "Administraţie" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația 

Domeniului Public Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local 

Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului din instituția 

subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 salarizat potrivit 

Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face de către Primarul 

Sector 1 pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi 

vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art. 3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în instituția 

subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1 pe funcţii de acelaşi 

fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face 

la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local 

al Sectorului 1 al Municipiului București. 



210 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

  

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   204 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ssaallaarriiiilloorr  ddee  bbaazzăă  ppeennttrruu  ffuunnccţţiiiillee  ppuubblliiccee  şşii  ffuunnccţţiiiillee  ddee  nnaattuurrăă  ccoonnttrraaccttuuaallăă  

ddiinn  ccaaddrruull  ffaammiilliieeii    ooccuuppaaţţiioonnaallee  ””AAddmmiinniissttrraaţţiiee””,,  rreegglleemmeennttaattăă  ddee  LLeeggeeaa  nnrr..  115533//22001177  pprriivviinndd  

ssaallaarriizzaarreeaa  ppeerrssoonnaalluulluuii  ppllăăttiitt  ddiinn  ffoonndduurrii  ppuubblliiccee,,  

ddiinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  

îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  iiuulliiee  22001177  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  aavviizzaatt  ddee  ccăăttrree  

Direcția Management Resurse Umane şi Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare necesitatea stabilirii şi gestionării unui sistem de salarizare care să 

asigure distribuirea eficientă a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, în vederea 

promovării performanţei profesionale individuale;  

 Având în vedere urgenţa măsurii care se impune a fi adoptată, determinată de intrarea în 

vigoare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1)-(4), art. 37, art. 38 alin. (2) lit. b) şi ale art.39 din 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile art. 19 şi art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile publice (funcţionarii publici de conducere şi 

de execuţie) şi funcţiile de natură contractuală (salariaţii în funcţiile de natură contractuală de 
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conducere şi de execuţie) din cadrul familiei ocupaţionale ‖Administraţie‖, reglementată de Legea nr. 

153/2017, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu 

data de 1 iulie 2017, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) La data de 1 iulie 2017, personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017, se reîncadrează pe 

noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în 

specialitate, cu stabilirea salariilor de bază, potrivit Anexelor nr. 1 şi nr. 2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Pentru celelalte funcţii de natură contractuală (salariaţii în funcţii de natură contractuală de 

execuţie) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 care nu se 

regăsesc în Anexele nr. 1 şi nr. 2, începând cu data de 1 iulie 2017, personalul se reîncadrează pe 

noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi vechimii în 

specialitate şi se menţin în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 

2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 

compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit 

legii, din salariul brut lunar, de care beneficiază, în măsura în care ocupă aceeaşi funcţie şi îşi 

desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

 Art. 3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare.  

 Art. 4. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

 

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

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   205 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la 

nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 avizat avizat de către Direcția 

Management Resurse Umane şi Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37, art. 39 și art. 44. alin. 30 

din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 77/31.05.2016 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform căruia s-a stabilit numărul maxim de posturi de 175 pentru Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017 

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În vederea stabilirea începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2.- Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului din cadrul Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face de către ordonatorul de credite pe noile 

funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în 

specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local 

al Sectorului 1 al Municipiului București.   

 Art. 3.- Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 

1 al Municipiului București. 

 Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.  
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 Art. 5. – (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 și Direcţiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1 Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

 

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

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   206 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul 

Complexului Multifuncțional Caraiman 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit 

de către Complexul Multifuncţional Caraim avizat de către Direcția Management Resurse Umane 

şi Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului 

Multifuncțional Caraiman și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

492 din 28 iunie 2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37 și art. 39 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 26/28.02.2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

ale Complexului Multifuncțional Caraiman, conform căreia se stabilește numărul maxim de posturi de 

260; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Complexul Multifuncțional Caraiman trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional 

Caraiman; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul 

Complexului Multifuncțional Caraiman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului din cadrul Complexului 

Multifuncțional Caraiman salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice se face de către Directorul Executiv pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, 

gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de 

bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art. 3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Complexului 

Multifuncțional Caraiman pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în 

grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite 

prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul 

Multifuncțional Caraiman și Direcţia Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

  

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

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   207 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa,,  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  iiuulliiee  22001177,,  aa  ssaallaarriiiilloorr  ddee  bbaazzăă  aallee  ppeerrssoonnaalluulluuii  ccoonnttrraaccttuuaall  

şşii  ffuunnccţţiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii  ddiinn  ccaaddrruull  ffaammiilliieeii  ooccuuppaaţţiioonnaallee  ""AAddmmiinniissttrraaţţiiee""  ddiinn  ccaaddrruull  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  

SSeeccttoorr  11 

    

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Biroul Resurse Umane şi Pregătire Profesională  din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1, avizat 

de către  Direcția Management Resurse Umane şi Direcţia Management Economic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor din cadrul PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  şi a 

îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile apariţiei Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 

2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;  

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1;  

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37 şi art. 39 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
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 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 

1685 din 12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2016, la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform căruia se stabileşte numărul maxim de posturi de 303 

pentru Poliţia Locală Sector 1; 

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici nr. 23493/2017; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129 din 30.05.2017 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Poliţiei Locale Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Poliţia Locală Sector 1 trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de 

necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi 

atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că Poliţia Locală 

Sector 1, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata 

întregii game de prestaţii gestionate de instituţie, etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, 

începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din  cadrul Poliţiei Locale Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual şi funcţionarilor publici din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Reîncadrarea, începând cu data de 1 iulie 2017, a personalului din cadrul Poliţiei Locale 

Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

se face de către Directorul General pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie 



221 

 

corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate, cu respectarea salariilor de bază 

stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.  

 Art. 3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Poliţiei 

Locale Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în 

grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite 

prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.    

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:     208 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aall  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  --  DDiirreeccţţiiaa  PPuubblliiccăă  ddee  

EEvviiddeennţţăă  aa  PPeerrssooaanneelloorr  şşii  SSttaarree  CCiivviillăă  SSeeccttoorr  11 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcția Management Resurse Umane; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
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stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 

24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 49650/2016; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua 

structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art. 3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor 
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subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă 

Sector 1, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse 

Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 în data 

de 26.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   209 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din 

 Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație 

 „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului Național „I. L. Caragiale” cu  

sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului  

Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1,  

București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării 

corespunzătoare a acestuia. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1  avizat de către  Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Ținând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educatiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 97 alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel 

de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 

78/22.02.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017); 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a spațiilor situate în incinta Colegiului Național 

„I.L. Caragiale‖ cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului 

Național „Sfântul Sava‖ cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 

80 mp, respectiv 383,29 mp, pentru funcționarea corespunzătoare a Sindicatului Salariaților din 

Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret‖, pentru o 

durată determinată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire cu perioade similare. 
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 Art. 2. După aprobarea prezentei hotărâri, între unitățile de învățământ menționate la art. 1 și 

Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din 

Educație „Spiru Haret‖ se vor încheia Protocoale de predare-primire a spațiilor.  

 Art. 3. Avizele/autorizațiile necesare funcționării în spațiile menționate la art. 1 vor fi obținute de 

către Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din 

Educație „Spiru Haret‖. 

 Art. 4. Se mandatează Directorii unităților de învățământ (Colegiului Național „I.L. Caragiale‖ și 

Colegiului Național „Sfântul Sava‖) să semneze Protocoalele având ca obiect folosința gratuită a 

spațiilor descrise la art. 1. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Colegiului Național „I.L. Caragiale‖ și Directorul 

Colegiului Național „Sfântul Sava‖, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

 

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

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   210 

Data:   26.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru forarea și echiparea a trei puțuri de mare 

adâncime pentru alimentare cu apă potabilă în caz de situații de urgență și pentru alimentare 

alternativă cu apă potabilă a trei unități de învățământ, în situații normale 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, avizat de către Direcţia de Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Potrivit nr. Legii 215/2001 art. 63 aliniat 5, pct. b), unde se arată că primarul ―ia măsuri pentru 

prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă‖, Legea 481/2004 referitoare la Protecția 

Civilă art. 3 aliniat g) ―asigurarea condițiilor minime de supraviețuire a populației în situații de urgență 

sau de conflict armat‖, art. 6 aliniat (3) ―Măsurile de protecție civilă se aplică gradual, în funcție de 

amploarea și intensitatea situației de urgență‖, art. 9 aliniat b) ―situație de protecție civilă - situația 

generată de iminența producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare și/sau a altor 

situații neconvenționale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afecteaza viața, mediul, 

bunurile și valorile culturale și de patrimoniu‖ 

 Având în vedere prevederile OUG nr. 21/2004 referitoare la Sistemul Național de Management 

al Situațiilor de Urgență, promulgată prin Legea nr. 15/2005 art. 2 aliniat a) ―situaţia de urgenţă - 

evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, 

mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt 

necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul 

unitar al forţelor şi mijloacelor implicate‖ 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna consilier Luminița Bănișor în timpul 

ședinței de consiliu; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. ‖b‖ din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru forarea și echiparea a trei puțuri de 

mare adâncime pentru alimentare cu apă potabilă în caz de situații de urgență și pentru alimentare 

alternativă cu apă potabilă, în situații normale, a trei unități de învățământ de pe raza Sectorului 1, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Anterior demarării investiției prevăzută la alin.(1) se va efectua Studiul Hidro-Geologic. 

 Art. 2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

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

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

 

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

de 26.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   211 

Data:   26.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor 

locale din data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/28.04.2017 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

 În temeiul prevederilor art. 35, art. 45, art. 81, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și 

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul Alexandru Ştefan Deaconu preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona- Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   212 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/28.04.2017 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor servicii 

publice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă 

Electorală şi Direcţiei Utilităţi Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale art. 869, 874 şi 875 din Codul Civil, 

precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, 

 Văzând adresa nr. 49/15.03.2017 a Direcţiei Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte, precum şi 

Raportul Comisiei de inventariere a spaţiilor din imobilul situat în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, 

Piaţa Amzei nr. 13, 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. – Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/28.04.2017 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor servicii publice, după 

cum urmează: 

 După art. 1 se introduce un nou articol, art.1 
1
, care va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1
1 

Se suplimentează spațiul atribuit în folosință gratuită Direcției Cultură, Presă, Sport, 

Tineret și Culte cu spațiul prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.‖ 
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 Art. II. Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/28.04.2017 pentru 

stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor servicii publice, după cum 

urmează: 

 După alin. (2) se introduce alin. (3),
 
care va avea următorul cuprins: 

 „(3) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe componenţa nominală a comisiei de 

predare a spaţiului menţionat la art. 1
1
 şi, pe baza propunerilor acesteia să semneze pentru Consiliul 

Local al Sectorului 1, protocolul încheiat în acest sens .‖ 

 

 Art. III. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 1 nr. 118/28.04.2017 

rămân nemodificate. 

 Art. IV. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

precum şi Direcţia Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte şi 

Direcţia Juridică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţii 

executive a administraţiei publice locale şi structurilor prevăzute la alin. (1), precum şi Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   213 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri  

prin care să ceară Guvernului României prin Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaționale transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 ; 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

   

 În temeiul art. 45 alin.(1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ‖b‖ din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care 

să ceară Guvernului României prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale iniţierea unui 

proiect de hotărâre de Guvern care să aibă ca obiect transmiterea în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a bunului imobil, situat în str. Carpaţi nr. 

100, sector 1.  

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 Art. 3. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședinta extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

Alexandru Ştefan Deaconu Mirona- Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   214 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind inițierea, organizarea și 

derularea de excursii și tabere de creație și recreative pentru copiii 

din Sectorul 1 al Municipiului București 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 1434/2004 republicată, privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului; 

 Ordonanța nr. 137/2000 republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare; 

 Luând în considerare amendamentul formulat în timpul şedinţei de domnul consilier Augustin 

Manuel Vieru, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct. (1) – (6) şi pct. (19), raportate la 

prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.j) şi k) coroborate cu art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul prin care se stabilesc criteriile de selecţie privind inițierea, 

organizarea și derularea de excursii și tabere de creaţie și recreative pentru copiii din Sectorul 1 al 
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Municipiului București de către Direcţia de Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Prezenta hotărâre nu se aplică programelor/proiectelor derulate la propunerea unor 

persoane juridice, organizaţii neguvernamentale sau alţi parteneri sociali, în scopul realizării unor 

obiective de interes public local, finanţate în baza Legii 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 (2) Organizarea şi derularea excursiilor şi a taberelor se desfăşoară exclusiv în ţară, pentru 

susţinerea turismului românesc. 

 

 Art.  3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia de Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte, Direcţia 

Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   215 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-econmice și 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff” 

 

 Văzând raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1 şi expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.  28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2), lit. m)  şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă studiul documentația tehnico-economică privind investiția „Amenajare, 

reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff‖.  

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare 

obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff‖ prevăzuți în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse 

legal constituite. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1 şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

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

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   216 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/24.03.2009 privind 

indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” – 

Grădinița, situată în strada Hrisovului nr. 24 (fosta Grădiniță nr. 146), din cadrul Programului de 

modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din foduri publice; 

 Legea 50/1991 a autorizării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ord. 1867/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009; 

 Legea 10/1995 a calității lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

construcţiilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 OUG 34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (aplicabilă 

obiectivului de investiții, având în vedere data achiziției); 

 HG nr. 766/1997 – ―Regulament privind urmărirea în exploatare, intervenţiile în timp şi 

postutilizarea construcţiilor‖;  

 În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. ‖b‖ din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

103/24.03.2009 privind indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Școala 

Gimnazială “Nicolae Grigorescu” – Grădinița, situată în strada Hrisovului nr. 24 (fosta 

Grădiniță nr. 146), din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ 

preuniversitar din Sectorul 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. II. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 şi Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţii 

executive a administraţiei publice locale şi structurilor prevăzute la alin. (1), precum şi Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   217 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor comerciale din imobilul 

situat în Piaţa Amzei nr. 13 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi raportul de specialitate 

întocmit de către Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Administrativ;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale precum şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 

privind administrarea imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 106/08.06.2012, privind 

aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii actuali ai spațiilor 

comerciale situate in Piața Amzei nr. 13, sector 1, Bucureşti, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, prin act 

adițional. 

 (2) Se aprobă modelul tip de act adiţional pentru prelungirea contractelor de închiriere a 

spaţiilor comerciale. 

 Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri se completează cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 106/08.06.2012, privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale situate în 

Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, 

Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia Juridică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   218 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian 

Tell nr.  22, sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grădiniței Colegiului German 

“Goethe” și a Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, sector 

1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a claselor pregătitoare din 

cadrul Colegiului German „Goethe‖; 

 Ținând seama de adresa Colegiului German Goethe nr. 4919/30.09.2016, înregistrată cu nr. 

15107/11.10.2016 la Registratura Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, adresa A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 nr. 5117/25.10.2016, precum și 

răspunsul societății PRACTIC S.A. nr. 1345/24.11.2016 la adresa A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1; 

 Luând în considerare adresa Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu‖ nr. 564/11.04.2017 și 

adresa Colegiului German „Goethe‖ nr. 1349/11.04.2017, înregistrate la Registratura Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 4673/11.04.201 și 

cu nr. 4704/12.04.2017, precum și Procesul – Verbal din data de 09.06.2017 al Asociației Părinților 

elevilor din Școala Gimnazială I. H. Rădulescu, înregistrat la A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 cu nr. 

7079/12.06.2017; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/30.05.2017 privind numirea 

unei comisii pentru renegocierea prețului chiriei în contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, 

precum și a stabilirii condițiilor și negocierii prețului chiriei cu proprietarii imobilului din str. G-ral 

Christian Tell nr. 22, sector 1, București, pentru închirierea unui spațiu corespunzător în cadrul 

acestui imobil, în vederea desfășurării activității Şcolii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu‖; 

 În baza proceselor – verbale din data de 19.06.2017, 29.06.2017 și 18.07.2017 ale Comisiei 

numită prin H.C.L. nr. 127/30.05.2017; 
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 Ținând seama de oferta înaintată de către societatea PRACTIC S.A. prin adresa nr. 

751/28.06.2017, înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 cu nr. 7880/29.06.2017;  

 În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere, în condiţiile legii, pe o perioadă de 3 

(trei) ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul expres al părților, prin act adițional la contractul de 

închiriere, a imobilului compus din teren în suprafață de 3215 mp și construcții edificate pe acesta, în 

suprafață totală desfășurată de 1961,36 mp, compusă din: CORP A = S+P+M (suprafață construită la 

sol de 403,69 mp și suprafață utilă de 602,21 mp),  CORP B = P+1E, (suprafață construită la sol de 

262,60 mp și suprafață utilă de 472,19 mp), CORP C = P+1E (suprafață construită la sol de 321,15 

mp și suprafață utilă de 606,55 mp), CORP D = P+1E (suprafață construită la sol de 149,08 mp și 

suprafață utilă de 229,21 mp), ARHIVĂ = P  (suprafață construită la sol de 52,13 mp și suprafață utilă 

de 40,11 mp), CABINĂ POARTĂ = P (suprafață construită la sol de 16,87 mp și suprafață utilă de 

11,09 mp) situat în București str. G-ral Christian Tell nr. 22, sector 1, între societatea PRACTIC S.A., 

în calitate de Locator, şi Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1, în calitate de Locatar, conform modelului de contract din Anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 (2) Prețul de închiriere este, conform negocierilor purtate, în cuantum de 19.600 EUR fără 

TVA/lună, plătibili până la data de 30 a lunii pentru care se face plata la cursul BNR din ziua 

facturării. 

 (3) Imobilul închiriat va fi folosit de locatar pentru desfășurarea activităților educaționale ale 

Grădiniței de copii din cadrul Colegiului German ―Goethe‖ și ale Şcolii Gimnaziale ―Ion Heliade 

Rădulescu‖. 

 

 Art. 2. Se mandatează Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, contractul de închiriere menționat la art. 1 la preţul de negociere stabilit de către 

Comisia de negociere. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   219 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei SFÂNTUL VASILE VICTORIA în  

vederea desfășurării evenimentului cultural “Calea Sfintei Cruci, Scară spre Cer” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și 

Raportul de Specialitate al Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 Având în vedere petiția formulată de Parohia SFÂNTUL VASILE VICTORIA și înregistrată la 

Primăria Sectorului 1 cu nr. 24134/27.06.2017, Parohia SFÂNTUL VASILE VICTORIA, reprezentată 

prin Preot Paroh Cristian Trandafir prin care solicită sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 1, 

în vederea desfășurării unui eveniment religios denumit ―Calea Sfintei Cruci, Scară spre Cer”, în 

perioada 10-14 septembrie 2017. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul cultelor, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80, art. 81 alin. 2) lit. k) şi lit  s) şi art. 115, alin. (1) lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 60.000 lei Parohiei SFÂNTUL 

VASILE VICTORIA, în vederea desfășurării evenimentului religios denumit ―Calea Sfintei Cruci, 

Scară spre Cer”, în perioada 10-14 septembrie 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Parohia SFÂNTUL 

VASILE VICTORIA și Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, sunt stabilite într-un protocol care va fi 

aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Sectorului 1 al 

Muncipiului Bucureşti Protocolul prevăzut la art. 2. 

 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, Direcția 

Management Economic și Direcția Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

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

 

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru Ştefan Deaconu SECRETAR 

 

 cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   220 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar 

Fundației Culturale Art Promo 

în vederea desfășurării unui proiect cultural-educațional 

’’Satul Basmului Românesc” 

 

 Având în vedere petiția formulată de către Fundației Culturale Art Promo înregistrată la Sectorul 

1 al Municipiului București cu Nr. 16303/28.04.2017, Fundația Culturală Art Promo, reprezentată de 

domnul Ovidiu Morar în calitate de președinte, prin care se solicită un sprijin financiar din partea 

Primăriei Sectorului 1, în vederea desfășurării proiectului cultural-educațional ‖Satul Basmului 

Românesc‖, în perioada 14.08.2017 -20.10.2017 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural,             

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte;               

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României  nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Având în vedere prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006            

 Luând în considerare amendamentul formulat în timpul ședinței de consiliu de doamna consilier 

Cristina-Simona Munteanu. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 şi art. 81 alin. 2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;            

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 120.000 lei, Fundației Culturale 

Art Promo, în vederea desfășurării proiectului cultural-educaţional ‖Satul Basmului Românesc‖, în 

perioada 14.08.2017 - 20.10.2017 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.                       

 

 Art. 2. Pe durata desfășurării proiectului cultural menționat la art. 1, elevii și studenții vor avea 

intrarea gratuită.             

 

 Art. 3. Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Fundația Culturală 

Art Promo și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un protocol care va fi aprobat odată cu 

adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                    

 Art. 4 Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al 

Sectorului 1 Protocolul cu Fundația Culturală Art Promo .              

 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, Direcția 

Management Economic și Direcția Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru Ştefan Deaconu SECRETAR 

  

cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:    221 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 în vederea întocmirii tuturor demersurilor necesare 

în vedere obţinerii dreptului de folosinţă a terenului din Șos. București – Ploiești nr. 2B 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1 și avizat de Direcția 

Juridică cu nr. 4638 / 24.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.059 din 29 octombrie 

1996 (*actualizată*) privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea 

Ministerului Afacerilor Externe, terenul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, 

şoseaua Bucureşti-Ploieşti numărul 2B, sectorul 1, trece în administrarea Ministerului Afacerilor 

Externe, 

 Văzând prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere amendamentul formulat în timpul ședinței de consiliu de către domnul consilier 

Cristian Laurențiu Bulfon. 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 în vederea întocmirii tuturor demersurilor 

necesare obţinerii dreptului de folosinţă a terenului în suprafaţă de 39.574,27 m
2
 situat în Municipiul 

Bucureşti, Șos. București – Ploiești nr. 2B, Sector 1 în vederea preluării spre administrare pe o 

perioadă de 49 de ani, ca o contribuţie la organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, 

sportive şi de agrement . 



250 

 

 

 Art. 2 (1) Primarul Sectorului 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru Ştefan Deaconu SECRETAR 

  

Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   222 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Administrația Domeniului Public Sector 1 să contribuie la  

amenajarea unui teren situat în sectorul 1 al municipiului București în vederea reintroducerii 

acestuia în circuitul de relaxare și agrement. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1 avizat de Direcția 

Juridică cu nr. J/1711/25.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice; 

 Văzând prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul 45 alin. (2) , art. 81 alin. (1) şi alin (2) lit. k) teza finala şi lit. m) prima teza, privind 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 1, instituție publică de 

interes local aflată în subordinea autoritățiilor administrației publice locale ale sectorului 1, să 

contribuie la amenajarea terenului în suprafaţă de 39.574,27 mp, reprezentând Parcela 2 a terenului 

din domeniul EST al corpului de proprietate situat în municipiul București, sectorul 1, Sos. Bucureşti - 

Ploieşti nr. 2B (Parcul Herăstrău), aflat în folosința Clubului Diplomatic București și în administrarea 

Ministerul Afacerilor Externe, în vederea reintroducerii acestuia în circuitul de relaxare și agrement.  

 

 (2) Sumele ocazionate de amenajarea corespunzătoare a terenului și redării funcțiunilor de 

agrement vor fi suportate din bugetul Administrației Domeniului Public Sector 1, pe baza actelor 

justificative întocmite în acest sens, conform legii. 
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 Art. 2. Se mandatează Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 să 

semneze actele de procedură privind terenul ce face obiectul prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia de Investitii, Direcţia 

Management Economic şi Administraţia Domeniului Public Sector 1, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Alexandru Ştefan Deaconu SECRETAR 

  

cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   223 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

Privind întreținerea de către ADP sector 1 a unui număr de 41 străzi până la definitivarea 

procedurii de investiție derulată de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București precum și 

Raportul de Specialitate nr. 9438/19.07.2017 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1 

avizat de către Direcția Investiții cu nr. 1718/25.07.2017;  

 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu;  

 

 Ținând cont de:  

- Ind AND 582–2002 – Normativ privind proiectarea și execuția pietruirii drumurilor de 

pământ. Condiții tehnice de calitate. 

- Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în construcții 

- NP 116/2004 – Normativ privind alocarea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi 

- OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

- HCGMB nr. 66/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de 

locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului 

București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În conformitate cu prevederile ar. 36 alin. (1), alin. (2), lit. ‖b‖ din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), lit. ‖a‖ corobortate cu prevederile art.115 alin. (1), lit. ‖b‖ din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se abrobă întreținerea de către ADP sector 1 a unui număr de 41 străzi până la 

definitivarea procedurii de investiție derulată de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
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 Art. 2. Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București va comunica prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului Municipiului București, persoanelor interesate și o va aduce la cunoștința 

publicului. 

  

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

 

Alexandru Ştefan Deaconu SECRETAR 

  

cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   224 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


255 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind amânarea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124 din 

15.05.2017 până la data obținerii mandatului prealabil expres al Consiliului General al 

Municipiului București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcția 

Juridică nr. 4639/34.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 124/15.05.2017 privind aprobarea 

colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia Domeniului Public Sector 1 cu Clubul 

Diplomatic Bucureşti; 

 Luând act de Adresa Nr. SM/9816/P/27.06.2017 emisă de Instituţia Prefectului Municipiul 

Bucureşti; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se amână punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124 din 

15.05.2017 până la data obținerii mandatului prealabil expres al Consiliului General al Municipiului 

București. 

 Art. 2 (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Administraţia Domeniului Public 

Sector 1 prin Directorul General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   225 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

Privind revenirea în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a spațiului în suprafața  

de 45 mp situat în str. Măguricea nr. 20A ( fosta Borșa, nr. 27), sector 1 aflat în prezent în 

administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 în scopul 

desfășurării activității 

 

 Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Pieţelor Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. M/1484/2017; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/05.05.2015 privind transmiterea cu titlu gratuit 

a spațiului situat la adresa Piața Aurel Vlaicu , str. Borșa, nr. 27, sector 1, în suprafață de 45 mp, de 

la Administrația Piețelor Sector 1 la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorul 1; 

 Adresa Consiliului Local Sector 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice nr. 1856/23.05.2017 înregistrată la Administrația Piețelor Sector 1 cu nr. 

1084/23.05.2017 prin care solicită restituirea parțială a terenului situat în strada Borșa nr. 27 conform 

schiței anexate, cu mențiunea că se dorește ca terenul în suprafață de 942 mp pe care este edificată 

clădirea, reprezentând Piața ―Aurel Vlaicu‖, inclusiv grupurile sanitare și ghena de gunoi să rămână în 

continuare în administrarea Administrației Piețelor Sector 1. 

 Adresa A.U.I.P.U.S.P. nr. 2268/22.06.2017 înregistrată la Administrația Piețelor Sector 1 cu nr. 

1296/22.06.2017 referitor la acordul favorabil dat de către Direcția Generală de Impozite și Taxe 

Locale a Sectorului 1 cu privire la disponibilitatea de cedare a spațiului în suprafață de 45 mp, situat 

în str. Borșa , nr. 27, sector 1 primit în folosință gratuită prin HCLS 1 nr. 82/05.05.2015. 

 Având în vedere amendamentul domnului Cristian Laurențiu Bulfon. 

 În temeiul art. 45, alin. (3), art. 80, art. 81, alin. (2), lit. o) şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă revenirea în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a spațiului în 

suprafață de 45 mp situat în str. Măguricea, nr. 20A (fostă str. Borșa nr. 27), sector 1 transmis cu titlu 

gratuit Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 conform HCLS 1 nr. 

82/05.05.2015. 

 (2) Administraţia Pieţelor Sector 1 va întreprinde demersuri în vederea redării spațiului 

menționat la alin. (1), conform legii, Școlii Gimnaziale ‖Herăstrău‖. 

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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 Art. 2 Predarea spațiului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face în baza unui 

protocol de predare primire, încheiat între Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția Generală de 

Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 în termen de 5 zile de la comunicării prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCLS 1 nr. 

82/05.05.2015. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția Generală de Impozite și 

Taxe Locale a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   226 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

Privind revenirea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitar Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572.61 mp din terenul situat în 

str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa, nr. 27), sector 1 aflat în prezent în administrarea 

Administrației Piețelor Sector 1  

 

 Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Pieţelor Sector 1 avizat de Direcția Juridică cu nr. M/1482/30.06.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/23.09.2003 privind 

înființarea unei piețe agroalimentare în zona Aviației, sector 1; 

 Avizul Conform al Ministerului Educației și Cercetării nr. 11378/01.11.2002 privind ―schimbarea 

destinației unui teren în suprafață de 2.512 mp aparținând Școlii Generale cu clasele I-VIII nr. 12 din 

strada Borșa nr. 27 sector 1, din teren – curte pentru construirea unei piețe agroalimentare, numai pe 

perioada în care acest teren nu este necesar desfășurării procesului de învățământ și cu condiția să 

rămână în patrimoniul învățământului‖. 

 Luând în considerare adresele Școlii Gimnaziale Herăstrău nr. 767/17.09.2014, nr. 

1149/09.12.2014, nr. 431/06.04.2016, 430/06.04.2016 prin care solicită restituirea terenului cedat în 

baza Avizului Conform nr. 11378/01.11.2002, emis de Ministerul Educației și Cercetării întrucât 

acesta este necesar desfășurării procesului de învățământ; 

 Adresa Consiliului Local Sector 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice nr. 1856/23.05.2017 înregistrată la Administrația Piețelor Sector 1 cu nr. 

1084/23.05.2017 prin care solicită restituirea parțială a terenului situat în strada Borșa nr. 27 conform 

schiței anexate, cu mențiunea că se dorește ca terenul pe care este edificată clădirea, reprezentând 

Piața ―Aurel Vlaicu‖, inclusiv grupurile sanitare și ghena de gunoi să rămână în continuare în 

administrarea Administrației Piețelor Sector 1. 

 Ținând cont de amendamentul domnului consilier Cristian Laurențiu Bulfon. 

 În temeiul art. 45, alin. (3), art. 80, art. 81, alin. (2),lit. o) şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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 Art. 1 Se aproba revenirea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitar Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572.61 mp situat în 

str. Măguricea, nr. 20A (fostă Borșa, nr. 27, sector 1 aflat în prezent în administrarea Administrației 

Piețelor Sector 1, conform schiței anexate ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, terenul în 

suprafață de 942 mp pe care este edificată clădirea reprezentând Piața Aurel Vlaicu, inclusiv 

grupurile sanitare și ghena de gunoi rămân în continuare în administrarea Administrației Piețelor 

Sector 1; 

 Art. 2 Predarea terenului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face în baza unui 

protocol de predare primire, încheiat între Administrația Piețelor Sector 1 și Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitar Publice Sector 1 în termen de maxim 30 de zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri. 

 Art. 3. (1) Clădirea halei pieței ‖Aurel Vlaicu‖ va trece în administrarea AUIPUSP pentru 

transformarea sa în cantină pentru Școala Gimnazială Herăstrău; 

 (2) Administraţia Pieţelor Sector 1 va întreprinde demersuri pentru identificarea unui spațiu 

necesar relocării pieței ‖Aurel Vlaicu‖; 

 (3) Administraţia Pieţelor Sector 1 va întreprinde demersuri pentru păstrarea locului de joacă 

din vecinătatea pieței, în integralitatea sa. 

 Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 și Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

 

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   227 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

H O T Ă R Â R E 

 

privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1 și avizat de Direcția Management Resurse Umane cu nr. 

I/1112/25.07.2017;  

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;  

 Conform avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 35330/2017. 

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

 În baza dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1;  

 Pentru punerea în aplicare a Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 2029/24.05.2017, se 

modifică Statul de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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 Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   228 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Asociației 

Culturale Metropolis în vederea desfășurării 

evenimentului cultural Balkanik Festival 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006  

 Având în vedere petiţia înaintată de Asociația Culturală Metropolis și înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București cu nr. 22854/19.06.2017, Asociația Metropolis, reprezentată prin dna 

Cristina Elena Ungureanu, prin care se solicită sprijin financiar din partea Primăriei Sectorului 1, în 

vederea desfășurării unui eveniment cultural denumit “ Balkanik Festival ”, în perioada 8-10 

septembrie 2017, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 şi art. 81 alin. 2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 360.000 lei Asociației Culturale 

Metropolis în vederea desfășurării evenimentului cultural « Balkanik Festival » în perioada 8-9-10 

septembrie 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Asociaţia Culturală 

Metropolis și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un protocol care va fi aprobat odată cu 

adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti Protocolul cu Asociația Culturală Metropolis. 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, Direcția 

Management Economic și Direcția Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

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

data de 31.07.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   229 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Art. 1 al Hotărârii nr 58 din 10.03.2016 privind constituirea unei comisii de 

indetificare și negociere în vederea achiziționării de la proprietari precum și de identificare a 

terenurilor libere de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 în scopul amenajării unor spații  

de joacă pentru copii precum și amenajării de parcări subterane/supraterane 

  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi de Raportul de 

specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Luând în considerare prevederile Legii nr 98/2016 privind achiziţiile publice, 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.07.2017; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (5), teza a II-a, art. 81 alin. (2), lit. m)  şi art. 115, alin. (1), lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

  CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  SSEECCTTOORRUULLUUII    11  

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. I. Se modifică art. nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 

privind constituirea unei comisii de identificare și negociere în vederea achiziționării de la proprietari 

precum și de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 în scopul 

amenajării unor spații de joacă pentru copii precum și amenajării de parcări subterane/supraterane, în 

sensul reducerii numărului de membri din rândul consilierilor locali ai Sectorului 1 de la 5 membri la 3 

membri, având următoarea componență: 

 - Domnul Neagu Marian Cristian - consilier local 

 - Doamna Ilinca Macarie  - consilier local 

 - Domnul Adrian Suvac   - consilier local 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 

privind constituirea unei comisii de indetificare și negociere în vederea achiziționării de la proprietari 

precum și de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 în scopul 
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amenajării unor spații de joacă pentru copii precum și amenajării de parcări subterane/supraterane, 

rămân nemodificate. 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art. I vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.              

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   230 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut nota maximă la 

bacalaureat şi la evaluarea naţională 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialiatate al 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, avizat de 

Direcția management Economic cu nr. G/1914/25.07.2017. 

 Ținând seama de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 Luând în considerare dispoziţiile: 

a) Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

c) Ordinului nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile 

sociale; 

d) OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art  81 alin. (2) lit.  j) şi k) precum și art. 115 alin. (1) lit. b) 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 2000 lei şi a unei 

diplome absolvenţilor de liceu, din cadrul liceelor aflate pe raza administrativ teriorială a Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti, care au obținut nota maximă la examenul național de bacalaureat, sesiunea 

iunie-iulie 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1000 lei şi a unei diplome 

absolvenților clasei a VIII-a din cadrul școlilor aflate pe raza administrativ teriorială a Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, care au obținut nota maximă la evaluarea naţională, sesiunea iunie-iulie 2017, 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Acordarea de stimulente, prevăzută la art. 1 se va desfăşura conform prevederilor 

Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Valoarea totală stimulentelor financiare este de 26.000 lei, costurile fiind suportate din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2017. 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menționate la alin. (1),  precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

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

data de 31.07.2017. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

Mirona Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   231 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei sume în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare 

familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit în comun de către Serviciul Imagine, Relaţii cu Mass-Media şi Informatică și 

Direcția Juridică, avizat de Direcția Management Economic cu nr. G/1913/25.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n), coroborat cu art. 115 alin. (2) lit. b) 

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

ulterioare. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unei sume în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare 

familiior cu domiciliul stabil în Sectorul 1, care împlinesc 50 de ani de căsătorie. 

 

 Art. 2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază, o singură dată, familiile care au împlinit 50 

de ani de căsătorie neîntreruptă şi care au avut domiciliul pe raza sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior 

depunerii cererii. 

 

 Art. 3. În vederea obţinerii sumei de 1000 lei, beneficiarii trebuie să depună la registratura 

Primăriei Sectorului 1 o cerere însoţită de următoarele documente: 

 

 Copii ale actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie al acestora;  
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 Dovada faptului că au avut domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior 

depunerii cererii, eliberată de Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă 

Sector 1; 

 

 Art. 4. Nu pot beneficia de prevederile art. 1 familiile care au beneficiat în perioada 2004 - 2015 

de alt tip de celebrare a unei căsătorii durabile din partea Primăriei Sectorului 1. 

 

 Art. 5. Suma de 1000 lei se acordă din bugetul Primăriei Sectorului 1 şi poate fi ridicată de la 

casieria Primăriei de către unul dintre soţi sau de către reprezentantul legal al acestora. 

 

 Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă secțiunea 4 (Evenimente, 

Programe, Proiecte Desfășurate în comun) din Anexa HCL 81/2016 privind aprobarea 

Regulamentului privind inițierea, organizarea și derularea programelor/proiectelor în domeniile social-

cultural și recreativ pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, dar și orice alte prevederi contrare 

referitoare la organizarea evenimentelor destinate familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsătorie 

adoptate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Serviciul Imagine, Relaţii cu Mass-

Media şi Informatică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   232 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru 

desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Herăstrău” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1, avizat de Direcția Juridică cu nr. M/1657/26.07.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de adresa nr. 305/25.07.2017 a Școlii Gimnaziale Herăstrău, înregistrată cu nr. 

9185/25.07.2017 la Registratura Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei de validare încheiate în data de 31.07.2017; 

 În temeiul art. 45, alin. (3), alin. (5) teza a II-a, art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ‖b‖ 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea 

activității Școlii Gimnaziale ―Herăstrău‖.   

 

 Art. 2. -  (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar 

pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale ―Herăstrău‖, în următoarea componență: 

 - Ramona Porumb  consilier local; 

 - Mihail-Teodor Purcărea consilier local; 

 - Manuel Augustin Vieru  consilier local; 

 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 
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 (2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și condițiilor de închiriere a unui 

imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale ―Herăstrău‖, în următoarea 

componență: 

 - Florian Mișu Crișu    consilier local; 

 - Iuliana Cristian Grigorescu   consilier local; 

 - Dorina Luminița Bănișor  consilier local; 

 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 

 Art. 3. Se împuternicește doamna Sideriaș Marioara, Director al Școlii Gimnaziale ―Herăstrău‖, 

să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.  

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2 și Direcţia Management 

Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   233 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Federației Romane de ȘAH 

în vederea desfășurării evenimentului sportiv  

“Turneul de ȘAH Open București“ 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural, 

 Având în vedere Raportul Comisiei de Cultură Învățământ Sport Mass Media și Culte. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006  

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Avand în vedere petiția formulată de Federația Română de ȘAH și înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 28060 / 20.07.2017, Federația Română de ȘAH, reprezentată prin d-nul 

Sorin Avram Iacoban, în calitate de Președinte, prin care se solicită un sprijin financiar din partea 

Primăriei Sectorului 1, în vederea desfășurării unui turneu sportiv denumit “ Turneul de ŞAH”, în 

perioada 19-24 Septembrie 2017. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 şi art. 81 alin. 2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 25.000 lei Federației Române 

de ȘAH în vederea desfășurării evenimentului evenimentului sportiv “Turneul de ȘAH Open 

București“ în perioada 19-24 septembrie 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Drepturile și obligațiile părților, cât și toate celelalte prevederi, între Federația Română 

de ȘAH și Consiliul Local al Sectorului 1, sunt stabilite într-un protocol care va fi aprobat odată cu 

adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al 

Sectorului 1 Protocolul cu Federația Române de ȘAH. 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, Direcția 

Management Economic și Direcția Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru- Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   234 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind organizarea și implementarea proiectului 

sportiv “Turneul profesionist de tenis masculine ITF  

Pro Circuit Futures (F10)“ 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural, 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 În baza Legii nr. 350/2006 a tinerilor; 

 În baza O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct. ―1-6‖, pct. „9‖ şi pct. „19‖, raportate 

la prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord între Academia de Tenis Ilie Năstase - ACS Tenis 

Performance Team București și Sectorul 1 al Municipiului București privind organizarea turneului 

profesionist de tenis masculine ITF Pro Circuit Futures (F10) ce se va desfășura în perioada în 

perioada 12-20 August 2017. 
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 Art. 2 (1) Acordul nu implică nicio finanțare directă în bani a turneului.  

 (2) Acordul constă în furnizarea de către Sectorul 1 al Municipiului București de materiarele 

publicitare în schimbul accesului gratuit al cetățenilor sectorului 1 pe toata perioada turneului. 

 Art. 3 (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte, Direcția 

Management Economic și Direcția Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

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

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   235 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind înaintarea către Ministerul Apelor și Pădurilor spre știința Regiei Nationale a  

Pădurilor – Romsilva a unei solicitări prin care, în principal, se solicită declararea ca drum 

forestier prin prelungirea drumului forestier nr. FE 008 din U.A.68 D1, aflat în administrarea  

sa, a suprafaței de teren descrisă între punctele 408 și 415 (Tronson 3 evidențiate cu culoarea 

verde) formând Lotul 2 și care face parte din fondul forestier proprietate publică a statului  

aflat de asemenea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și, ulterior, în 

secundar, încheierea unui acord între Primăria Sector 1 și Regiei Naționale a Pădurilor – 

Romsilva prin care să se permită circulația riveranilor pe drumul forestier ce va face legătura 

între Strada Drumul Pustinicu și Aleea Privighetorilor, temporar, pentru o perioadă de 12 luni 

sub anumite condiții, 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

326/24.07.2017 întocmit de Direcția Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completãrile ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2017, privind 

împuternicerea Consiliului Local al sectorului 1 și Primarul sectorului 1 de a efectua demersuri în 

numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile legii 46/2008 - Codului silvic, privind de posibilitatea de scoatere 

definitivă din fondul forestier proprietatea publică a statului prin compensarea suprafeței de teren ce 

corespunde căii de acces dinspre Aleea Privighetorilor către Ansamblul rezidențial Greenfield 

administrat de Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA (drumul forestier nr. FE 008 din U.A.68 D1) și 

de faptul că acest demers este asumat de Primăria Sectorului 1, prin mandatul conferit de Consiliul 

General al Municipiului București în baza HCGMB nr. 218/2017. 

 În conformitate cu prevederile legale speciale din Legea nr. 46/2008 Art 37 alin 1- lit e , alin 3 și 

Art 38 alin 1– Codul Silvic. 

 Având în vedere amendamentul cu patru subpuncte, al doamnei consilier Clotilde-Marie-Brigitte 

Armand. 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 80 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Înaintarea unei adrese către Ministerul Apelor și Pădurilor spre știința Regiei Naționale a 

Pădurilor – Romsilva prin care se va solicita declararea ca drum forestier prin prelungirea drumului 

forestier nr. FE 008 din U.A.68 D1, aflat în administrarea sa, a suprafaței de teren descrisă între 

punctele 408 și 415 (Tronson 3 evidențiate cu culoarea verde) formând Lotul 2 și care face parte din 

fondul forestier proprietate publică a statului aflat de asemenea în administrarea Regiei Naționale a 

Pădurilor – Romsilva. 

 Art. 2 Ulterior transformării suprafeței de teren rubricată în drum forestier de către Ministerul 

Apelor Pădurilor, încheierea unui acord între Primăria Sectorului 1 și Regia Națională a Pădurilor - 

Romsilva în calitate de administrator, prin care se va permite circulația pe drumul forestier ce va face 

legătura între strada Pădurea Pustnicu și Aleea Privighetorilor locuitorilor riverani, temporar, până la 

finalizarea procedurii de schimbare a regimului juridic al a terenului afectat de drumul forestier din 

fondul forestier prin compensarea prevăzută de Codul silvic. 

 Art. 3 (1) Sectorul 1 al Municipiului București va finanța o grădiniță de cartier (aproximativ 150 

de copii) și o școală de cartier (aproximativ 200 copii, clasele I – IV, + 384 de copii la școal private 

Avenor) pe un teren care va fi pus la dispoziție de dezvoltator. 

 (2) Deschiderea accesului prin pădurea Băneasa conform prevederilor art. 2, va fi temporară 

pentru o perioadă de 12 luni și fără defrișare. 

 (3) Consiliul Local al Sectorului 1 prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 va cere 

și va accepta o scrisoare de garanție din partea dezvoltatorului imobiliar ‖IMPACT‖ cu valoarea 

lucrărilor de realizare a drumurilor de acces la care s-a angajat. După 12 luni suma respective va fi 

încasată de Sectoorul 1 al Municipiului București, dacă lucrările nu sunt realizate. 

 (4) Drumul prin pădure va fi deschis doar pentru transport comun ecologic (public sau privat). 

 Art. 3 Se mandatează domnul Consilier Cristian Tudose să ducă la îndeplinire cele menționate 

mai sus. 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1 şi Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală și Direcția Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

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

  

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

de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   236 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri  

prin care să ceară Guvernului României prin Ministerul Administraţiei şi Internelor 

transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local  

al Sectorului 1 a unui bun imobil 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

   

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ‖b‖ din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care 

să ceară Guvernului României prin Ministerul Administraţiei şi Internelor iniţierea unui proiect de 

hotărâre de Guvern care să aibă ca obiect transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a bunului imobil, situat în str. Jandarmeriei nr. 79-139, 

sector 1, identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 Art. 3. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

  

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   237 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local al Sectorului 1 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  

aallee  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11    

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de Direcția Management Resurse Umane cu nr. I/1103/24.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. nr. 867/2015 pentru 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind 

aprobarea includerii în Organigrama şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul 

creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1‖ şi a funcţiei de manager de proiect, cu modificările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Colegiului Director nr. 3/19.07.2017 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e), coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

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

 

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

din data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   238 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

al Sectorului 1 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

a unui ajutor umanitar în valoare de 20.000 lei domnului Crăciunoiu Vlad 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de Direcția Management Economic cu nr. 1918/26.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2001 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2),  art.85 alin.(2), lit.n) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acordă de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, un ajutor umanitar în valoare de 20.000 

lei, domnului Crăciunoiu Vlad. 

 Art. 2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi domnul Crăciunoiu Vlad vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona  - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   239 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, 

pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna  

Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de Direcția Management Economic cu nr. 1892/24.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 267/21.12.2016 privind 

prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în 

scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale; 

 Văzând cererea doamnei Gheorghe Daniela Niculina, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 30581/15.06.2017;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti a ajutorului 

financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale. 

 Art. 2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1, 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi doamna Gheorghe Daniela Niculina vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   240 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

în vederea îndeplinirii procedurilor administrative şi judecătoreşti pentru rezilierea unor 

contracte de închiriere, recuperarea debitelor şi evacuarea chiriaşilor, în cazul imobilelor care 

au destinaţia de locuinţe sociale, aflate în proprietatea sau administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de Direcția Juridică cu nr. 4637/29.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 - Codul Civil - Titlul VI Proprietatea publică din 

Cartea a III-a Despre bunuri; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de 

locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(3), art.80, art.81 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se mandatează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în 

vederea îndeplinirii procedurilor administrative şi judecătoreşti pentru rezilierea unor contracte de 

închiriere, recuperarea debitelor şi evacuarea chiriaşilor, în cazul imobilelor care au destinaţia de 

locuinţe sociale, aflate în proprietatea sau administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   241 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de  

1.700 lei, pentru participarea a 3 sportivi cu handicap şi a unui însoţitor, 

la competiţia sportivă Cupa DSA, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, avizat de Direcția Management Economic cu nr. 1891/24.07.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând solicitarea depusă de Asociaţia Club Sportiv Noblesse Oblige Bucureşti, înregistrată 

la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.36162/17.08.2017; 

 Având în vedere amendamentul domnului consilier Florian Crișu Mișu, 

 În temeiul art.45 alin.(2),  art.85 alin.(2), lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 300 lei, pentru 

sportiva Popescu Andreea, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare și masă necesare participării la 

competiţia sportivă Cupa DSA ce se va desfăşura în perioada 10-13 august 2017 la Cluj Napoca. 

 

 Art. 2. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 300 lei, pentru 

sportivul Ionescu Valter, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare și masă necesare participării la 

competiţia sportivă Cupa DSA ce  se va desfăşura în perioada 10-13 august 2017 la Cluj Napoca. 

 Art. 3. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 600 lei, pentru 
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sportivul Stroie Constantin și pentru însoțitorul acestuia, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare și 

masă necesare participării la competiţia sportivă Cupa DSA ce se va desfăşura în perioada 10-13 

august 2017 la Cluj Napoca. 

 

 Art. 4. (1) Suma totală de 1.200 lei, defalcată conform articolelor 1, 2 şi 3 se acordă sportivilor 

sau reprezentanţilor legali ai acestora, din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, respectând procedura aplicabilă ajutoarelor de urgenţă.  

 (2) Se aprobă acordarea a unui ajutor de 500 lei care să acopere cheltuielile de transport la 

competiție pentru cei 3 sportivi și a unui însoțitor. 

 

 Art. 3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi sportivii participanţi sau reprezentanţii legali ai acestora vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   242 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea programului „Activităţi pentru copiii internaţi” în cadrul  

Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu”  

 

 Văzând Expunerea de motive a Grupului de consilieri locali USR ai Sectorului 1 privind 

aprobarea programului „Activităţi pentru copii internaţi‖ în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru 

copii ‖Grigore Alexandrescu şi în baza prevederilor art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Normei privind structura funcțională a compartimentelor și 

serviciilor din spital din 26.07.2006, Capitolul II, Art.17 (3); 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă social şi protecţia 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere amendamentul doamnei consilier Ancuța Sorina Comănici; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborate cu art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă programul „Activităţi pentru copii internaţi‖ în cadrul Spitalului Clinic de 

Urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu‖. 

 (2) Programul menționat la alin.(1) se va desfășura doar cu aprobarea managerului spitalului 

‖Grigore Alexandrescu‖ și aprobarea Ministerului Sănătății. 
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 Art. 2. Activităţile cuprinse în program sunt cele menţionate în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art. 3 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul propriu al Sectorului 1 al 

Municipiului București. 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   243 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

Prin care se dă acordul de principiu pentru înfiinţarea pe raza teritorial administrativă a 

Sectorului 1 a unei saline artificiale 

 

 Văzând Expunerea de motive a domnului Mihail Teodor Purcarea – Consilier PMP şi în baza 

prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art. 61 alin.(1) şi alin.(2), art.80, art. 81 alin.(2) lit.h), art. 83 alin.(1) şi 

art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru înfiinţarea pe raza administrativ teritorială a Sectorului 

1 a unei saline artificiale. 

 Art. 2. (1) Se împuterniceşte Instituţia Primarului Sectorului 1 prin aparatul de specialitate să 

demareze procedurile legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   244 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției pentru 

serviciile de tip creșă acordate pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 

3-lea copil, și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în gradiniță 

pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil. 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Consilierului local Clotilde-Marie-Brigitte Armand 

din partea grupului U.S.R. şi în baza prevederilor art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate 

şi protecţie socială; 

 Luând în considerare Legea nr.292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Legea nr. 1/2011 a Educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederiile Hotării Guvernului României nr.1252/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie 

antepreșcolară; 

 Având în vedere amendamentul doamnei consilier Clotilde-Marie-Brigitte Armand. 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin(1) și art.81 alin(2), lit.n, din Legea nr. 215/2001 

privind Administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei, se aprobă Metodologia privind acordarea gratuităţii pentru 

plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 

1, începând cu al 3-lea copil, conform Anexei nr 1 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Începând cu data prezentei, se aprobă Metodologia privind acordarea gratuității pentru 

plata contribuției în grădiniță pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea 

copil, conform Anexei nr 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Gratuitatea se acordă pentru creșele și grădinițele publice și reprezintă echivalentul 

alocației lunare de hrană și a două activități opționale pe copil. 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, serviciile de specialitate împreună cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 1, vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre, conform competențelor legale. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   245 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreelluuăărriiii  pprroocceedduurriiii  ddee  aacchhiizziiţţiiee  ddee  ppee  ppiiaaţţaa  lliibbeerrăă,,    

aa  uunnoorr  iimmoobbiillee  ddee  llooccuuiinnţţee  ccaarree  vvoorr  aavveeaa  ddeessttiinnaaţţiiaa  ddee  llooccuuiinnţţee  ssoocciiaallee  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de Direcţia Juridică cu nr. 1680; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 

 Luând în consdiderare prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere rapoartele Comisiei de validare încheiate în data de 31.07.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (5), teza a II-a, art.80 , art. 81 alin. (2) lit. n) şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă reluarea procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de 

locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale, în scopul soluţionării cererilor depuse în temeiul 

prevederilor Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Procedura de achiziție se realizează de către aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  
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 Art. 2. Se constituie Comisia însărcinată să analizeze ofertele depuse în cadrul procedurii 

menţionate la art. 1 alin. (2) şi să identifice de pe piaţa liberă imobile de locuinţe susceptibile a avea 

destinaţia de locuinţe sociale, în următoarea componenţă: 

 - Cristina Simona Munteanu  - nominalizat prin vot; 

 - George Damian    - nominalizat prin vot; 

 - Florea Iordan    - nominalizat prin vot; 

 - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - 

nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituţiei.  

 

 Art. 3. Se constituie Comisia de negociere şi stabilire a preţurilor de achiziţie a imobilelor 

prevăzute la art. 2, în următoarea componenţă: 

 - Dorina Luminița Bănișor   - nominalizat prin vot; 

 - Gheorghe Diaconu   - nominalizat prin vot; 

 - Marian Cristian Neagu   - nominalizat prin vot; 

 - reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - 

nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituţiei.  

 

 Art. 4. Raportul final al Comisiei de negociere şi stabilire a preţurilor de achiziţie a imobilelor 

prevăzute la art.3 va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 5. Imobilele cu destinaţie de locuinţe sociale aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti vor fi achiziţionate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, în nume propriu, în calitate de cumpărător, fiind împuternicit directorul general al 

acestei instituţii, sau în lipsă înlocuitorul acestuia, să semneze contractele de vânzare-cumpărare ale 

imobilelor.  

 

 Art. 6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va achiziţiona 

imobilele cu destinaţie de locuinţe sociale din sumele stabilite cu această destinaţie în bugetul 

propriu.  

 

 Art. 7. Imobilele achiziţionate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, în calitate de cumpărător, au destinaţia de locuinţe sociale necesare soluţionării 

cererilor depuse în temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art. 8. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi membrii comisiilor menţionate la art.2 şi art.3 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   246 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 144/ 

30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului 

București și Federația Română de Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a 

cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului la 

care funcționează bazinul de înot „Tolea Grintescu”/ Floreasca. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii;  

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de precizările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145/ 30.05.2017 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București 

Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de 

investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana 

Pascu‖/ (fostă Floreasca);  

 Luând în considerare solicitarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M/11.505/P/12.07.2017, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 943/18.07.2017, 

 În temeiul art. 45, art. 81, alin. (2), lit. q) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 1. Se suspendă punerea în aplicare a Protocolul de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al 

Municipiului București și Federația Română de Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra 

imobilului la care funcționează bazinul de înot „Tolea Grintescu‖/ Floreasca, până la obținerea de 
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către Sectorul 1 al Municipiului București a acordului prealabil dat prin hotărâre a Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, privind acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București și 

Federația Română de Polo. 

 

 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul prealabil privind acordul de 

parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo în vederea 

finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea 

lucrărilor de intervenție asupra imobilului la care funcționează bazinul de înot „Tolea Grintescu‖/ 

Floreasca. 

 

 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 144/ 30.05.2017 rămân 

nemodificate. 

 

 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru  - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   247 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

145/ 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al 

Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al 

Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la 

clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca). 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii;  

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3393/ 2017 privind 

aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial; 

 Urmare a scrisorii de intenție a Federației Române de Scrimă înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 16698 /03.05.2017 privind solicitarea 

sprijinului financiar în vederea realizării lucrărilor de modernizare și extindere a actualei săli de 

scrimă, anveloparea și reamenajări interioare la Sala de Scrimă „Ana Pascu‖/ (fostă Floreasca); 

 Ținând seama de precizările Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145/ 30.05.2017 

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București 

Federația Română de Scrimă privind  finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de 

investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana 

Pascu‖/ (fostă Floreasca); 

 Luând în considerare solicitarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M/11.505/P/12.07.2017, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 943/18.07.2017, 

 În temeiul art. 45, art. 81, alin. (2), lit. q) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se suspendă punerea în aplicare a Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 

al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanţarea din bugetul local al 

Sectorului 1 a realizării cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la 

clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu‖/ (fostă Floreasca), până la obţinerea în condiţiile legii a 

acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti . 

 

 Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul prealabil privind acordul 

de parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind 

finanţarea din bugetul local al Sectorului 1 a realizării cheltuielilor de investiții necesare pentru 

realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu‖/ (fostă Floreasca). 

 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 145/ 30.05.2017 rămân 

nemodificate. 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   248 

Data:   31.07.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Ştatului de funcţii  

al Administraţiei Pieţelor Sector 1 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate 

întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane cu nr. 

I/1141/31.07.2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.1 alin (1) si alin (2) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională in administraţia public cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementãrilor 

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin Hotărârea 

Guvernului României nr.672/2014; 

 Ţinând seama de prevederile Hotãrârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţã în unele zone publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 Ținând cont de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.272/2013 pentru 

modificarea și completarea Hotărarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.51/2003 privind 

masurile de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti; 

 Luând în considerare prevederile ordanţei de Urgenţã a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor mãsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.166/2016 privind 

aprobarea Ştatului de funcţii, Organigramei și Regulamentului de organizare și funcţionare ale 

Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 Având in vedere prevederile HCLS 1 nr. 233/2015 privind adoptarea unor măsuri in vederea 

asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităţilor locale ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucucresti;  

 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

  

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Ştatul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile prezentei hotărari intră în vigoare de la data de 01.08.2017. Celelalte 

prevederi ale hotărarilor Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Ştatului de funcţii își încetează 

valabilitatea. 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local ale Sectorului 1 nr.166/2016 privind 

aprobarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcţionare, își păstrează valabilitatea .  

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru  - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   249 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CAROL KNAPPE NR. 94 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1376/17.07.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 137/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. nr. 1345996/7246/14.04.2015; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 16320/16.07.2015. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. CAROL KNAPPE NR. 94 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 137/12.07.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

 Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   250 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL NISIPOASA NR. 46-52 (fostă Șoseaua Pipera nr. 79-81) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1375/17.07.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 135/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca Mareș; 

   Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 13942/22.11.2016 și a studiului de circulație 

(trafic) însușit de ing. Radu Terioiu. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL NISIPOASA NR. 46-52 

(fostă Șoseaua Pipera nr. 79-81) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului 

Şef nr. 135/12.07.2017, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în 

anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   251 

Data:   31.07.2017 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MĂGURA FLORILOR NR. 16 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1372/17.07.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 133/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12983/25.05.2015. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. MĂGURA FLORILOR NR. 16 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 133/12.07.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   252 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

  

ȘOS. CHITILEI NR.21 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1373/17.07.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 132/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7725/20.06.2017. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

           

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – ȘOS. CHITILEI NR.21 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 132/12.07.2017, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru  - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   253 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LT. AV. MARCEL ANDREESCU NR. 31 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1734/17.07.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 134/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11616/15.09.2016. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. LT. AV. MARCEL ANDREESCU 

NR. 31 - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 134/12.07.2017, 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   254 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. SOMEȘUL RECE NR. 19 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1377/17.07.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 138/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7319/24.05.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. SOMEȘUL RECE NR. 19 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 138/12.07.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   255 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. TRUȘEȘTI NR.49 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 1378/17.07.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

- Avizul Arhitectului Șef nr. 136/12.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

- Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Daniel Gh. Stanciu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 18083/01.02.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. TRUȘEȘTI NR.49 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 136/12.07.2017, prezentat în anexa nr. 1 

și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 31.07.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru - Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 cu delegare de atribuții, 

Mirona - Giorgiana Mureșan 

  

 

Nr.:   256 

Data:   31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

 - expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției de 

Cultură, Presă, Sport, Tineret și Culte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;  

 - avizul Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte – domeniul cultură, 

învăţământ şi sport; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 373/24.11.2016 privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti în vederea înfiinţării Centrului Cultural al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 - în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2779/26.07.2017 având ca obiect redistribuirea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin care 

Centrului Cultural al Sectorului 1 i se repartizează un număr de 8 posturi (prin redistribuire de la alte 

structuri); 

 Ţinând seama de propunerile cuprinse în adresa nr. S.M./13.976/P/27.07.2017 prin care 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti solicită adoptarea măsurilor necesare pentru intrarea în 

legalitate cu privire la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/30.06.2017 privind înfiinţarea 

Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 81 alin.(2) lit. h) și j) raportate la art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), 

alin. (6) lit. a) pct. 4-6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. (1) Se înființează Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, instituție 

publică de cultură de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 1. 

 (2) Sediul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare 

„Centrul‖ este în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13, acesta desfăşurându-şi 

activitatea în spaţiile prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 118 din 28.04.2017. 

 

 Art. 2. (1) Centrul are ca principal obiect de activitate organizarea şi promovarea acţiunilor 

social-culturale, artistice, de tineret, educaţionale non curriculare, sportive şi religioase prin prestarea 

de servicii publice în calitate de organizator/coorganizator, partener sau instituţie finanţatoare, în 

vederea implementării, derulării şi dezvoltării de proiecte, evenimente şi programe.  

 (2) În conformitate cu obiectul său de activitate şi în condiţiile legii, Centrul dezvoltă relaţii 

internaţionale, încheie parteneriate şi cooperează cu instituţii şi organisme similare din ţară şi 

străinatate. 

 

 Art. 3. Finanţarea activităţii Centrului se face din alocaţii şi subvenţii de la bugetul local, din 

venituri proprii, precum şi din donaţii şi sponsorizări provenite, în condiţiile legii, de la persoane fizice 

şi persoane juridice, române sau străine.  

 

 Art. 4. (1) Centrul are structura organizatorică prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, 

care reprezintă Organigrama Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul Centrului este de 8, inclusiv directorul, fiind 

stabilit cu încadrarea în numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii 

administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. 

 (3) Personalul Centrului este compus exclusiv din personal contractual, potrivit Anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre, care reprezintă Statul de funcţii al Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti.  

 

 Art. 5. (1) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din aparatul propriu al Centrului sunt prevăzute 

în Anexa nr. 3 la prezenta hotărîre, care reprezintă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

 (2) La data operaţionalizării sale, Centrul va prelua atribuţiile şi răspunderile Direcţiei Cultură, 

Presă, Sport, Tineret şi Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 6. (1) Conducerea Centrului se exercită de către director. 

 (2) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 

directorul emite decizii. 
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 (3) Directorul îndeplineşte, potrivit legii finanţelor publice locale, funcţia de ordonator terțiar de 

credite. 

 (4) În cazul în care directorul, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl 

deleagă, prin decizie, pe unul dintre salariaţii Centrului să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l în 

acest sens pe Primarul Sectorului 1. 

 

 Art. 7. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 193/30.06.2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti.  

 

 Art. 9. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Resurse Umane, Direcţia 

Investiții, Direcţia Management Economic, precum şi celelalte compartimente din aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 implicate, vor lua toate măsurile administrative, tehnice şi 

organizatorice necesare operaţionalizării Centrului în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (2) Începând cu data operaţionalizării Centrului îşi încetează activitatea Direcţia Cultură, Presă, 

Sport, Tineret şi Culte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti. 

 (3) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţii 

administraţiei publice locale şi structurilor prevăzute la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinta ordinară a Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti din data de 28.08.2017. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  257 

Data:  28.08.2017 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza 

Sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

Biroului pentru Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1, avizat de către Direcţia 

Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 sub nr. 2209 

din 24.08.2017, 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 34, alin. (3) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, 

republicata ; 

 Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Conform prevederilor Codului Fiscal din 2015 și a Legii contabilității nr.82/1991;   

 Ținând cont de normele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/20015 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor , cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Văzând HCGMB nr. 214 din 08.06.2017 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii 

în Municipiul București 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea  

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se adoptă Regulamentul privind emiterea acordului necesar în vederea desfășurării 

jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice clasa III și IV precum și T1 și T2 pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 1, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează 

aplicabilitatea.  
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 Art. 3. (1) Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de către Poliția Locală 

Sector 1, Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale Sector 1. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe, va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituțiilor interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  258 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Poliției Locale Sector 1 pentru a efectua 

 operațiuni financiare privind achiziția unor produse/servicii/ lucrări necesare desfășurării 

activității privind protecţia civilă la nivelul Sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

Biroului pentru Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1, avizat de către Direcţia 

Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 sub nr. 2208 

din 24.08.2017, 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 

1, 

 Conform prevederilor Codului Fiscal din 2015 și a Legii contabilității nr.82/1991;   

 Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elabotarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice , 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), art. 21, alin. (3), art. 25, lit. a), c) și f) art. 27, lit. 

d), i), j), r) și art. 63 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 12, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit art.33 din Ordonanţa de urgenţã nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţã , aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de dispozițiile art.29 alin (3) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice; 

 În temeiul prevederilor, art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 8) și art. 45, alin. (1), art. 81 alin. (1) și art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se deleagă atribuțiile privind angajarea de cheltuieli financiare privind achiziția unor 

produse/servicii/ lucrări, necesare desfășurării activității privind protecția civilă a Sectorului 1, către 

Poliția Locală Sector 1. 

 Art. 2. Biroul pentru Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1, va gestiona, 

conserva și întreține tehnica, aparatura și materialele de protecție civilă a Sectorului 1. 

 Art. 3 - Se constituie un subcapitol bugetar, separat, în cadrul Poliției Locale Sector 1, care să 

fie destinat exclusiv Biroului pentru Situații de Urgență/protecție civilă. 

 Art.4. - Cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează 

aplicabilitatea.  

 Art. 5. (1) Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 

1 şi Poliția Locală Sector 1. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe, va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituțiilor interesate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  259 

Data:  28.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală să ceară Guvernului României să adopte o hotărâre privind transmiterea unui bun 

imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1  

al Municipiului București  

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

Comisiei numită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 2537/03.07.2017, precum şi raportul de 

specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 ; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 867 și art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Decizia nr. 130/29.11.2004 şi procesul verbal de trecere în proprietatea 

publică nr. 47929/130/07.12.2004,  

 În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.‖b‖ din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

să ceară Guvernului României iniţierea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect transmiterea 

din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a bunului imobil proprietate publică a statului 

reprezentând teren şi construcţia Hotel, situat în Bdul Bucureştii Noi nr. 170, sector 1.  
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 Art. 2.  Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 

 Art.3. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  260 

Data:  28.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale să ceară 

Guvernului României să adopte o hotărâre privind transmiterea unui bun imobil din 

administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 ; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Potrivit art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.‖b‖ din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale să ceară Guvernului 

României să adopte o hotărâre care să aibă ca obiect transmiterea din administrarea Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun 

imobil, situat în Mun. București, str. Carpaţi nr. 100, sector 1.  

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 Art.3. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  261 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Ministerului Administraţiei şi Internelor să ceară Guvernului României  

să adopte o hotărâre privind transmiterea unui bun imobil din administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1  

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 ; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.‖b‖ din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Ministerul Administraţiei şi Internelor să ceară Guvernului României să 

adopte o hotărâre care să aibă ca obiect transmiterea din administrarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil, situat în Mun. București, 

str. Jandarmeriei nr. 79-139, sector 1, identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 Art.3. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  262 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 

juridică pentru apărarea intereselor Sector I precum şi ale autorităţilor administraţiei publice 

locale din Sectorul I în cadrul procedurilor judiciare în fața instanţelor de judecată sau a 

autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată 

ori a instituţiilor internaţionale sau în vederea pregătirii acestor proceduri. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, respectiv Raportul de specialitate al 

Direcției juridice și Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ținând seama de prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.I, alin.(2), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 266/25.09.2007 privind 

mandatarea Primarului Sectorului 1 de a încheia contracte de asistenţă juridică în numele Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 21, art.45 alin.(2), art.80, art.81 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă achiziţionarea de către autorităţile locale de la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru 

apărarea intereselor Sector I precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Sectorul I în 

cadrul procedurilor judiciare în fata instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din 

România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale sau în 

vederea pregătirii acestor proceduri. 

 

 Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să aprobe procedura internă de aciziționare a 

serviciilor juridice, să selecteze, să negocieze valoarea serviciilor şi să semneze contractele 

menţionate la art. 1 al prezentei hotărâri. 
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 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul, Direcţia Juridică, Direcţia Management Economic 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri autoritățili 

administrației publice locale și structurilor menționate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  263 

Data:  28.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 avizat de către Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 sub nr. i/1459 din 24.08.2017 ; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecţie socială, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru 

Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind 

aprobarea includerii în Organigrama şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul 

creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1‖ şi a funcţiei de manager de proiect, cu modificările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 205/26.07.2017 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei 

ocupaţionale ‖Administraţie‖, reglementată de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din finduri publice, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

începând cu data de 1 iulie 2017; 

 Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director nr. 4/17.08.2017 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organziare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
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 Ţinând seama de avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 2790/10.07.2017; 

 Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 41851/2017; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (1), art.81 alin.(2) lit.e), coroborate cu art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.4.  (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  264 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală 

 de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de  

1700 lei pentru participarea a 3 persoane cu handicap şi a unui însoţitor, 

la o competitie sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, avizat de către Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, sub nr. 2201/24.08.2017; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere preverile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 242/31.07.2017 privind 

acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.700 lei, pentru participarea a 3 

sportivi cu handicap şi a unui insoţitor, la competiţia sportivă Cupa DSA, ca măsură de prevenire a 

marginalizării sociale 

 Analizând solicitarea depusă de Asociaţia Club Sportiv Noblesse Oblige Bucureşti, înregistrată 

la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.40959/10.08.2017; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.85 alin.(2), lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 550 lei pentru 

sportiva Popescu Andreea, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare şi masă, necesare participării la 

competiţia sportivă «Cupa Ana Lugojana» ce va avea loc în luna octombrie 2017, la Lugoj. 
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 Art.2. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 550 lei pentru 

sportivul Ionescu Valter, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare şi masă, necesare participării la 

competiţia sportivă «Cupa Ana Lugojana» ce va avea loc în luna octombrie 2017, la Lugoj. 

 

 Art.3.  Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 600 lei pentru 

sportivul Stroie Constantin şi pentru însoţitorul acestuia, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare şi 

masă, necesare participării la  competiţia sportivă «Cupa Ana Lugojana» ce va avea loc în luna 

octombrie  2017, la Lugoj. 

 

 Art.4. Suma totală de 1700 lei, defalcată conform articolelor 1, 2 şi 3 se acordă sportivilor sau 

reprezentanților legali ai acestora, din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, respectând procedura aplicabilă ajutoarelor de urgenţă.  

 

 Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 cu nr. 242/31.07.2017 privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în 

valoare de 1.700 lei, pentru participarea a 3 sportivi cu handicap şi a unui insoţitor, la competiţia 

sportivă Cupa DSA, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale. 

 Art.6. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi sportivii participanţi sau reprezentanţii legali ai acestora vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  265 

Data:  28.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea extinderii Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din 

învățământul preuniversitar ai Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive privind aprobarea extinderii Programului "EDUCAȚIE PENTRU 

VIAȚĂ" pentru elevii din învătământul din Sectorul 1, iniţiat de Primarul Sectorului 1, domnul Daniel 

Tudorache, precum şi raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, avizat de către Direcţia Management Economic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 sub nr. 2204/24.08.2017; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale precum și raportul Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 46 alin. (3) lit d) și i ) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului,  

 - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor  sociale, 

 - art. 12 din O.G. nr 68/2003 privind serviciile sociale, 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului  Local 

al Sectorului 1, 

 În temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (2), art 81 alin. 2 lit. n), precum si art. 115 alin.(1) lit.b) din 

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările  

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă extinderea Programului "EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ" pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar ai Sectorului 1, conform fișei de proiect, prevăzută în Anexa nr. l, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă implementarea Programului "EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ" la şcolile 

menţionate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



339 

 

 Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 30 lei/zi/copil, din bugetul local al sectorului 1 pentru 

proiect. 

 

 Art.4. Pentru urmărirea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Primarul şi aparatul de specialitate în parteneriat cu unităţile școlare înscrise în 

proiect conform modelului – Protocol de colaborare din Anexa nr. 3, care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. (1) Comunicarea prezentei hotărâri se face prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice- Sectorul 1. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  266 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind stabilirea unor măsuri în vederea administrării unui bun proprietate publică a 

Municipiului București, respectiv Pasarela Pietonală KM 7+650 Linia Bucureşti – 

Ploieşti 

 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 215/22.08.2017 precum și Expunerea de motive,  

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ținând cont de :  

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 224/08.05.2008 privind înaintarea 

către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărari de Guvern privind trecerea pasarelei 

pietonale, din administrarea Companiei Naţionale Căi Ferate CFR infrastructura S.A. în domeniul 

public al Municipiului Bucuresti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, 

 Hotărârea Guvernului nr. 1020/2008 privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi 

Ferate „C.F.R.-S.A. în domeniul public al municipiului București şi în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 1 București, 

 H.C.R.nr.273/14.06.1994 și Normativului C56-85 privind verificarea calității lucrărilor și 

recepționarea lor, 

 Ordinul Ministerului Transoporturilor nr. 290/2000 privind materialele necesare pentru 

realizarea soluțiilor proiectate, 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicatã, cu modificãrile și completãrile 

ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 cu nr. 40/22.03.2011 prin care s-au aprobat 

indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, 

 Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, 

 În conformitate cu prevederile ar.81 alin. (2) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art.45 alin. (3), lit.a) coroborat cu prevederile art.115 alin. (1), lit.b) din Legea 

administrației publice locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

  Art.1. Se aprobă administrarea şi întreținerea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin 

Administrația Domeniului Public sector 1 a Pasarelei pietonale care supratraversează linia cale ferată 

Bucuresti-Ploiești la km 7+650. 

 

  Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi Administrația Domeniului Public Sector 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărîre a fost adoptată în ședinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  267 

Data:  28.08.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOS. CHITILEI NR.395 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1538/18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 149 din 31.07.2017  emis de apartul de specialitate al primarului 

Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Costel Bungeteanu; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9156/19.07.2017  

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – ȘOS. CHITILEI NR.395 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 149 din 31.07.2017, prezentat în anexa 

nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti din data de 28.08.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  268 

Data:  28.08.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL REGIMENTULUI NR.36A (FOST DRUMUL REGIMENTULUI NR.36) – SECTOR 

1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1534/18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 145 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Ștefan D. Fierescu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 4663/03.05.2017 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – DRUMUL REGIMENTULUI NR.36A 

(FOST DRUMUL REGIMENTULUI NR.36) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul 

Arhitectului Şef nr. nr. 145 din 31.07.2017 prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări 

vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în ședinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  269 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

  

STR. ING. DUMITRU ZOSIMA NR. 15 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1533/18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 144 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5386/14.06.2017. 

 

Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. ING. DUMITRU ZOSIMA NR. 15 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. nr. 144 din 31.07.2017 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în ședinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  270 

Data:  28.08.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. GOLOVIȚA NR. 48 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1529/18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 139 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Oana Andreea Căplescu; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9509/13.07.2017; 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. GOLOVIȚA NR. 48 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 139 din 31.07.2017, prezentat în anexa 

nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

  

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în ședinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  271 

Data:  28.08.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. GRIGORE RĂDUCANU NR. 7 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1536 din 18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 147 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 5256/07.06.2017 

 Aviz Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București nr. 27118 din 04.05.2017.  

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. GRIGORE RĂDUCANU NR. 7 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 147 din 31.07.2017, 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr.  1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  272 

Data:  28.08.2017 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. OASPEŢILOR NR. 25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1535 din 18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 146 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7543/13.07.2017 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

         

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. OASPETILOR NR. 25 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 146 din 31.07.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și  nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  273 

Data:  28.08.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU MAIOR NR. 8 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1537 din 18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 148 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 13584/03.10.2016 

 Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția pentru Cultură a Municipiului 

București nr. 1453/06.04.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

       

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. PETRU MAIOR NR. 8 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 148 din 31.07.2017, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  274 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU MAIOR NR. 43 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1530/18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 141 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7724/12.07.2017 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările  ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

     

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. PETRU MAIOR NR. 43 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. nr. 141 din 31.07.2017 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  275 

Data:  28.08.2017 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. SALUBRITĂȚII NR. 42B - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1539 din 18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 150 din 16.08.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10847/20.07.2017. 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările  ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. SALUBRITĂȚII NR. 42B - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 150 din 16.08.2017, 

prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  276 

Data:  28.08.2017 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. TRIBUNEI NR. 9 - SECTOR 1 AL  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1532 din 18.08.2017 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

ce intră în competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

 Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 143 din 31.07.2017 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist 

ing. Alina Mareș; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 9336/13.07.2017 

 

 Ţinând seama de prevederile:  

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată; 

 P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 şi prelungit cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 

224/15.12.2015. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81, alin. (2), lit. i), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată,  

   

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. TRIBUNEI NR. 9 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 143 din 31.07.2017, prezentat în anexa 

nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2: Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și 

este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

 Art.4: Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5: (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

  

 Aceasta hotărîre a fost adoptată în sedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.08.2017. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  277 

Data:  28.08.2017 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și inițierea procedurilor în 

vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din 

domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în 

domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 396/2017 

întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidența Electorală; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completãrile ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2017, privind 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și a Primarului Sectorului 1 de a efectua demersuri în 

numele Municipiului București în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza sectorului 1; 

 Ţinând seamă de Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul 

public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 

unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora; 

 Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 1770/2010 privind Normele metodologice referitoare la 

criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 

Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale 

ale acestora; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.46/2008 Art. 37 alin1- lit e , alin 3 și Art. 38 alin1– Codul 

Silvic. 

 Ținând cont de Ordinul Ministrului nr.694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obliogațiilor bănești; 

 Văzând Hotărârea nr. 236/31.07.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București privind înaintarea către Ministerul Apelor și Pădurilor spre știința Regiei naționale a 

Pădurilor-Romsilva a unei solicitări prin care, în principal, se solicita declararea ca drum forestier prin 

prelungirea drumului forestier nr.FE 008 din U.A. 68 D1, aflat în administrarea sa, a suprafeței de 

teren descrisă între punctele 408 și 415 (Tronson 3 evidențiate cu culoarea verde) formând Lotul 2 și 

care face parte din fondul forestier proprietatea publică a statului aflat de asemenea în administrarea 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și, ulterior, în secundar încheierea unui accord între Primăria 

Sectorului 1 și Regia Națională a Pădurilor prin care să se permită circulația riveranilor pe drumul 
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forestier ce va face legatură între Str. Drumul Pusnicu și Aleea Privighetorilor, temporar pentru o 

perioada de 12 luni sub anumite condiții, 

 În temeiul art.45 alin (2), art.80 si art.115 alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se declară calea de acces, formată din Lotul 1 (drum forestier) și Lotul 2 pădure, 

conform planului topografic anexat, ca fiind drum public de interes local deschis circulației. 

 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, prin aparatul de specialitate din subordine, va iniția 

demersurile de identificare a suprafeței efectiv necesară pentru realizarea căii de acces, cu 

respectarea normelor legale ale drumurilor, prin studii tehnice de specialitate potrivit împuternicirii 

exprese date de Consiliul General al Municipiului București prin hotărârea nr.218 din 08.06.2017 

. 

 Art. 3. Înaintarea către Consiliul General al Municipiului București a oricăror 

documentații/înscrisuri ce au ca obiect întreaga suprafață necesară realizării căii de acces, în 

vederea întocmirii unui proiect de Hotărâre de Guvern ce va avea ca obiect trecerea din domeniul 

public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al 

Municipiului București în administrarea Consiliului General al Municipiului București a acestuia. 

 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală și Direcția Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti precum și Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 01.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  278 

Data:  01.09.2017 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului comun de acţiuni şi măsuri al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1 şi Clubului Diplomatic Bucureşti în vederea amenajării şi folosirii în scop de 

agrement a unui teren 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcției Juridice, avizat de către Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1142/2013 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului României nr. 1059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul 

Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/29.09.2016 privind 

constituirea unei comisii de identificare a terenului şi de negociere a preţului în vederea încheierii unei 

convenţii civile cu privire la amenajarea şi folosirea pentru activităţi de agrement a unui teren în 

suprafaţă de 39.570 mp (Parc Herăstrău), precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 223/31.07.2017, 

 Ţinând seama de adresa Clubului Diplomatic Bucureşti nr. 489/16.09.2016 înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 1476/16.09.2016, de adresa de completare a Clubului 

Diplomatic București nr. 199/26.04.2017, precum și de adresa Administrației Domeniului Public 

Sector 1 nr. 11572/25.08.2017, 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă participarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 la Programul 

comun de acţiuni şi măsuri cu Clubul Diplomatic București în vederea amenajării şi folosirii în scop de 

agrement a unui teren în suprafaţă de 39.574,27 mp, situat în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Şos. 
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Bucureşti-Ploieşti nr. 2B (în Parcul Herăstrău), potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă ca directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 să semneze 

Programul comun de acţiuni şi măsuri, prevăzut la alin.(1), cu Clubul  Diplomatic Bucureşti. 

 

 Art. 2. Toate cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor art.1 se suportă din 

bugetul Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 

 

 Art. 3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

 a) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/15.05.2017 privind aprobarea colaborării 

Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administraţia Domeniului Public Sector 1, cu Clubul 

Diplomatic Bucureşti, şi  

 b) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 225/31.07.2017 privind amânarea punerii în 

aplicare a Hotărârii Coniliului Local al Sectorului 1 nr. 124/15.05.2017 până la data 

obținerii mandatului prealabil expres al Consiliului General al Municipiului  București. 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia de Investiţii 

şi Direcţia Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţii administraţiei publice locale, instituţiei publice și structurilor prevăzute la alin. (1), precum şi 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 01.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  279 

Data:  01.09.2017 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

București a programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor 

unifamiliale pentru perioada 2018 - 2030  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii,  

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Potrivit prevederilor art. 1
1
 alin. 1 lit. b) și art. 2, lit. b) coroborat cu lit. a

4
) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 18/ 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare amendamentele doamnei consilier Ilinca Macarie, formulate pentru 

Anexa nr. 1 cap. 5 lit.a), cap. 5 lit.d), cap. 5 lit.e), cap. 6 lit.b), cap.7 lit.d), 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Strategia privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

București a programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor 

unifamiliale pentru perioada 2018 - 2030, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.    

 

 Art.2. Finanțarea programului local de creștere a performanței energetice a locuințelor 

unifamiliale din Sectorul 1 se va realiza din fondurile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului 

București, fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, programul național de dezvoltare locală, 

împrumuturi și alte surse legal constituite cu această destinație. 

 

 Art.3. Indicatorii de program, proiectele subsidiare (etapizarea Programului) și indicatorii 

tehnico-economici vor fi supuși ulterior aprobării de către Consiliului Local al Sectorului 1. 
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 Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să întreprindă măsurile 

necesare în vederea implementării programului local multianual de creștere a performanței 

energetice a locuințelor unifamiliale pentru perioada 2017 – 2030. 

 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.     

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 01.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:   280 

Data:  01.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în 

vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Federația Română de Handbal în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a 

cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului 

aferent Sălii de Handbal „Lucian Grigorescu” Floreasca. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii, 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 În aplicarea prevederilor art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în 

folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului, unor federaţii sportive naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Urmare a scrisorii de intenție a Federației Române de Handbal înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 24090/ 27.06.2017 privind solicitarea 

sprijinului financiar în vederea modernizării Sălii de Handbal „Lucian Grigorescu‖ Floreasca precum și 

a memoriului înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 a Municipiului București cu nr. 25756/ 

07.07.2017 privind importanța alocării fondurilor necesare în vederea asigurării condițiilor optime 

desfășurării activităților sportive și accesul publicului, 

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) , lit. q) şi alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind 

încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația 

Română de Handbal în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de 
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investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului aferent Sălii de Handbal 

„Lucian Grigorescu‖ Floreasca. 

 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 01.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ  

SECRETAR, 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  281 

Data:  01.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București la licitația organizată de 

SC Fotbal Club Rapid SA prin SIERRA QUADRANT S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI, în calitate 

de lichidator judiciar, în vederea adjudecării mărcilor care fac obiectul acestei proceduri 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate intocmit de 

Direcția Juridică din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București,  

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu 

 Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul art. 45 alin. (3), alin.(5) teza a II-a, art. 80 și art. 81 alin. (2) lit. o) si  art. 115 alin. (1) 

lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea Sectorului 1 al Municipiului București la licitația organizată de 

SC Fotbal Club Rapid SA prin SIERRA QUADRANT S.P.R.L. FILIALA BUCUREȘTI,în calitate de 

lichidator judiciar, în vederea adjudecării mărcilor care fac obiectul acestei proceduri. 

 

 Art. 2.  În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se constituie o comisie, cu 

următoarea componenţă: 

  1. Gheorghiţă Liviu Goncea - Consilier local  

  2. Iuliana Cristina Grigorescu - Consilier local 

  3. Mihail Teodor Purcărea  - Consilier local  

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, membrii comisiei constituite prin prezenta hotărâre și aparatul 

de specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



371 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului București. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 01.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  282 

Data:  01.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea articolului 2 din Hotărârea nr. 226/31.07.2017 a Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind revenirea în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1 a spaţiului în 

suprafaţă de 45 mp situat în strada Măguricea nr.20A (fosta Borşa nr.27), sector 1 aflat în 

prezent în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în 

scopul desfăsurării activităţii 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de 

Directia Juridică din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București;    

 Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

 Văzând Hotărârea nr. 226/31.07.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 prin care a fost 

aprobată revenirea în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a spațiului în suprafață de 45 mp 

situat în strada Măguricea nr.20A (fosta Borşa nr.27), sector 1, aflat în prezent în administrarea 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul desfăşurării activităţii; 

 Având în vedere adresa nr. 810113/23.08.2017 a Direcției Generale de Impozite și Taxe 

Locale a Sectorului 1 prin care se solicită prelungirea termenului privind încheierea protocolului de 

predare-primire între Administrația Pieţelor Sector 1 şi Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale 

a Sectorului 1 având ca obiect spațiul în suprafață de 45 mp situat în strada Măguricea nr.20A (fostă 

Borşa nr.27), sector 1; 

 Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Cristian Bulfon, 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 80 si art. 81 alin. (2) lit. o) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Prevederile articolului 2 din Hotărârea nr. 226/31.07.2017 a Consiliului Local al Sectorului 

1 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „ Art. 2. (1) Predarea spațiului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face în baza 

unui protocol de predare primire, încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, în termen de 60 zile de la data comunicării 

prezentei hotărâri. 

 (2) După expirarea termenului de 60 de zile şi predarea spaţiului către Administraţia 

Pieţelor, acest spaţiu să fie predat în administrarea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ 
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Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, pentru folosinţa Școalii Gimnaziale nr. 

12 Herăstrău”. 

 Art. II. Celelalte prevederi din cuprinsul Hotărârii nr. 226/31.07.2017 a Consiliului Local al 

Sectorului 1 rămân nemodificate. 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția Generală de 

Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor menţionate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 01.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  283 

Data:  01.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.125 din data de 30 mai 2017 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București  împuternicirea expresă în 

vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 prin Poliţia Locală Sector 1, Serviciul Poliţia 

Animalelor cu ONG, asociaţie de profil, în vederea încheierii unui Protocol de colaborare  

  

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică, 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al sectorului 1 nr.125 din 30 mai 2017 prin care se solicită 

Consiliului General al Municipiului București    împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului 

Local al Sectorului 1 prin Poliţia Locală Sector 1, Serviciul Poliţia Animalelor cu ONG, asociaţie de 

profil, în vederea încheierii unui Protocol de colaborare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Ilinca Macarie; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. q) și alin.(3) şi art.115, alin.(1), 

lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.125 din data de 

30.05.2017, după cum urmează: 

 După articolul 2 se introduc articolele 3 și 4, care vor avea următorul cuprins: 

 “  Art. 3. La intrarea in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.76 din  04.04.2017.” 

 “  Art. 4. Alegerea ONG-ului se va face cu consultarea și votul comisiei responsabile pentru 

adăpostul ”Odăi”.” 

 Art. II. (1) Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/30.05.2017 

rămân neschimbate.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 01.09.2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

 (cu delegare de atribuții) 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  284 

Data:  01.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.96 alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Văzând prevederile Ordinului nr. 3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014,   

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor 

consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 169/29.09.2016, precum și prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr 266/21.12.2016 ; 

 Ținând seama de adresa Colegiului Național ‖Ion Neculce‖, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 28661 din 28.07.2017 

 Având în vedere amendamentul formulat de domnul Manuel Augustin Vieru. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art.I. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 
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privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 1 rămân neschimbate. 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 şi persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 13.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  285 

Data:  13.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G2372/13.09.2017 întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) si b) şi art. 20 alin (1) lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 66594/04.09.2017 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 66482/04.09.2017 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de repartizare a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, privind suplimentarea cu 

500,00 mii lei a sumei alocate pentru acordarea de produse lactate, panificatie; 

 Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Conform adresei nr. 4543/838250/11.09.2017 transmisă de către Direcția Generală de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2017, precum și estimările pentru anii 

2018-2020. 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) şi art.115  alin.(1) lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 sunt în valoare de 

1.506.015,46 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 
BUGET 

RECTIFICAT 

BUGET 

RECTIFICAT 
INFLUENTE 
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IULIE SEPTEMBRIE 

VENITURILE BUGETULUI 

GENERAL AL SECTORULUI 1 
1.503.355,90 1.506.015,46 +2.659,56 

Secțiunea de funcționare 1.218.191,06 1.220.850,62 +2.659,56 

Secțiunea de dezvoltare 285.164,84 285.164,84 0,00 

VENITURILE BUGETULUI 

LOCAL AL SECTORULUI 1 
1.205.958,51 1.206.459,07 +500,56 

Secțiunea de funcționare 1.200.442,54 1.200.943,10 +500,56 

Secțiunea de dezvoltare 5.515,97 5.515,97 0,00 

VENITURILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

17.868,52 20.027,52 +2.159,00 

Secțiunea de funcționare 17.748,52 19.907,52 +2.159,00 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 120,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00  

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00  

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.205.958,51 mii lei se majorează cu 

500,56 mii lei, devenind 1.206.459,07 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2). 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2017 în sumă de 17.868,52 mii lei lei se majorează cu 2.159,00 mii lei, 

devenind 20.027,52 mii lei, conform anexei 1.3 (1.3.1); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2017 sunt în sumă de 239.998,00 mii 

lei, conform anexei 1.5; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2017 sunt în sumă de 39.530,87 mii lei.   

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017 în sumă de 

1.674.463,21 mii lei se majorează cu 2.659,56 mii lei, devenind 1.677.122,77 mii lei, conform 

anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE BUGET BUGET INFLUENTE 
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RECTIFICAT 

IULIE 

RECTIFICAT 

SEPTEMBRIE 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 
1.674.463,21 1.677.122,77 +2.659,56 

Secțiunea de funcționare 1.222.503,28 1.225.162,84 +2.659,56 

Secțiunea de dezvoltare 451.959,93 451.959,93 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

1.372.753,60 

 

 

1.373.254,16 

 

+500,56 

Secțiunea de funcționare 1.200.442,54 1.200.943,10 +500,56 

Secțiunea de dezvoltare 172.311,06 172.311,06 0,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

22.180,74 24.339,74 +2.159,00 

Secțiunea de funcționare 22.060,74 24.219,74 +2.159,00 

Secțiunea de dezvoltare 120,00 120,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR 

DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
239.998,00 239.998,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 239.998,00 239.998,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR 

DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE 
39.530,87 39.530,87 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2017, în valoare de 

166.795,09 mii lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor 

art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: ― Excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), 

precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor 

şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)‖; 

 

2. Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2017 în 

valoare totală de 4.312,22 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, 

conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice 
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finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 

bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor 

privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de 

modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi modificat prin OMFP 

nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.837,22 mii lei este utilizat pentru 

efectuarea de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor 

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi 

în valoare de 475,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2017 în valoare de 1.372.753,60 mii lei se 

majorează cu 500,56 mii lei, devenind 1.373.254,16 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.373.254,16 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.200.943,10 mii lei; 

   SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 172.311,06 mii lei. 

 

 (2) 56.716,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 51.798,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.918,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);  

 

 (3) 37.767,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.740,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.027,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2);  

  

 (4) 19.260,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 19.260,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

  

 (5) 967,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 466,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 501,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  
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 (6) 30.125,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.650,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.475,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);  

 

 (7) 555.467,40 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 487.290,94 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 68.177,06 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.2.1; 1.2.1.6.2.2; 1.2.1.6.3); 

 

 (8) 62.419,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.303,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.116,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3);  

 

 (9) 117.074,16 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 85.729,16 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 31.345,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6);  

 

 (10) 185.292,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 172.592,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.700,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.9  (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.5); 

 

 (11) 78.655,50 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 68.484,60 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 10.171,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10  (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4); 

 

 (12) 190.521,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 183.100,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.421,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2); 

   

 (13) 38.990,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.530,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.460,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2). 

 

 Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 22.180,74 mii lei se majorează cu 2.159,00 mii lei, 

devenind 24.339,74 mii lei, conform anexei 1.4 si este repartizat pe secţiuni astfel: 
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 (1) 24.339,74 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.219,74 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120,00 mii lei, conform anexei 1.4.1.  

 

 (3) 14.707,74 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.587,74 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 120,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (4) 9.632,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 9.632,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.1.  

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2017 în sumă de 239.998,00 mii lei se 

rectifică, rămânând la aceeași valoare, conform anexei 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 239.998,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 239.998,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.5.1; 

 

 (2) 239.998,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei 1.5.1.1.  

 

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2017 este în sumă de 39.530,87 mii lei, 

fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:  

  

 (1) 39.530,87 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 39.530,87 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (3) 39.530,87 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 451.963,93 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

IULIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

SEPTEMBRIE 

INFLUENTE 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 172.315,06 172.315,06 0,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 120,00 120,00 0,00 
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ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 239.998,00 239.998,00 0,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 39.530,87 39.530,87 0,00 

 

 

 Art. 4.  

 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Complexul 

Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Poliția Locală, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia 

Management Economic, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 18 .09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  286 

Data:  18.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 

- Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Management Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr.62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 - pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 202/26.07.2017 privind stabilirea, 

începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 

26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;  

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 983 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii instituțiilor publice de interes local etc.;  
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 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și a instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1-Direcţia Publică de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcţia Publică de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1 al municipiului București, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, aprobat prin anexa nr. 4 la Hotârârea Consiliului Local nr.73 din 

25.04.2016, rămân nemodificate.   

 Art.4. Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipiului București îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor  

menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 18.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  287 

Data:  18.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale "Administraţie" din Centrul Cultural Sector 1, instituție subordonată Consiliului 

Local Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Centrului Cultural Sector 1 

și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 

2017; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(4), art. 38 alin. (2) lit. b), art. 37 și art. 39 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor art. 7 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 8 

pentru Centrul Cultural Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 257 din 28.08.2017 

privind înființarea Centrului Cultural Sector 1 și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, 

statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia;  

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 
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 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că, Centrul Cultural 

Sector 1 este instituție publică nou înființată care trebuie să aibă capacitatea administrativă pentru a 

asigura la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate, etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea 

salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din 

Centrul Cultural Sector 1, instituție subordonată Consiliului Local Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilesc salariile de bază 

ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Centrul Cultural Sector 

1, instituție subordonată Consiliului Local Sector 1, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2.- Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul Centrului 

Cultural Sector 1 pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în 

grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare stabilite 

prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.  

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Centrul 

Cultural Sector 1, Direcţia Management Resurse Umane, Direcția Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 18.09.2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  288 

Data:  18.09.2017 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local 

al Sectorului 1 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliul General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind 

transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 

a imobilului ”Cinematograf Giulești”, situat în Municipiului București, Calea Giulești, nr. 56A, 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Grupului de consilieri USR şi Raportul de specialitate elaborat 

de Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Văzând Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum 

şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia; 

 Ţinând cont de Decizia nr. 19/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind 

reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor 

imobile, cu referire la anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 47/2011, precum şi ale prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă;  

 Având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1901/ 14.06.2016; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. k) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

  

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București transferarea imobilului 

Cinematograf Giulești, situat în Municipiul București, Calea Giulești, nr. 56A, Sector 1, din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 
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 Art.2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București efectuarea modificărilor 

corespunzătoare în Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și 

aflate în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București, conform prevederilor 

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică. 

 

 Art.3. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Primarului 

Sectorului 1 în vederea efectuării tuturor formalităților de publicitate imobiliară în legatură cu imobilul 

menționat la art. 1. 

 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Juridică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 18.09.2017  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Cu delegare de atribuții, 

 

 Mirona Giorgiana Mureșan 

 

Nr.:  289 

Data:  18.09.2017 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o 

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 70088/17.08.2017 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Propunerea doamnei consilier local Miclea Niculina, pentru ca doamna consilier local Bughiu 

Iolanda Lumința să fie desemnată președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnată în procesul - verbal al ședinței; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 Se alege doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița președinte de ședință al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: 

octombrie, noiembrie și decembrie 2017. 

 

 Art. 2  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 124 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 04.09.2017 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 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia de  

soluționare a contestațiilor referitoare la modul de respectare a procedurii privind  

organizarea şi desfăşurarea selecţiei propunerilor de proiecte depuse conform  

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile  

bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități  

nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 204/2016, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Sectorului 2 în Comisia de soluționare a contestațiilor referitoare la modul de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfășurarea selecției propunerilor de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, 

aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 204/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 61269/26.07.2017 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerile nominale ale consilierilor locali, astfel cum au fost consemnate în procesul-verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 04.09.2017; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi actiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 54/2017. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în Comisia de soluționare a 

contestațiilor referitoare la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfășurarea 

selecției propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru 

activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 204/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce conține 1 pagină și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  125 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

*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, inclusive anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.09.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016  

privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru 

 închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare 

a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 62533/28.07.2017 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; 

 - Raportul de specialitate nr. 63416/31.07.2017 întocmit de Direcția Achiziţii şi Contracte 

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 precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul domnului consilier local Adrian Alexandru, astfel cum a fost consemnat în 

procesul verbal al ședinței ordinare din data de 04.09.2017; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/


399 

 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţiisănătoase 

pentru copii şi adolescenţi; 

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentaţiei de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile 

aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

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. I Se modifică şi se completează anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru 

închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 

ce conţin 22 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind 

aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile. 
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 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, organele de conducere ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi Directorul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  126 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

*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 25 pagini, inclusive anexele  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.09.2017 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 constituirea Echipei Intersectoriale Locale Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale 

Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 62381 din data 

de 28.07.2017, 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. 64720 din data de 03.08.2017 al Direcției Juridice, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune 

pentru eliminarea exploatării prin muncă a copilului; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară şi în reţea în situațiile de violență asupra copilului 

şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenție multidisciplinară şi interinstituțională privind 

copiii exploatați şi aflaţi în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state 

– Anexa 1 pct. IV.6; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru 

copii; 

 - Hotărârea Guvernului  României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de 

organizare şi funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea  Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2, 

 În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă constituirea Echipei Intersectoriale Locale Sector 2 pentru prevenirea 

exploatării prin muncă a copiilor precum și pentru prevenirea violenței asupra copilului și a violenței 

în familie la nivelul Sectorului 2, potrivit anexei ce conține o pagină și care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 Echipa Intersectorială Locală Sector 2 pentru prevenirea exploatării prin muncă a 

copiilor precum și pentru prevenirea violenței asupra copilului și a violenței în familie la nivelul 

Sectorului 2 al Municipiului București, este o echipă multidisciplinară și interinstituțională cu 

misiunea de a identifica, referi și monitoriza cazurile de exploatare prin muncă precum şi cele de 

violenţă asupra copilului în aria teritorială de competență, conform legislației în vigoare. 

 

 Art. 3 Echipa Intersectorială Locală Sector 2 pentru prevenirea exploatării prin muncă a 

copiilor precum și pentru prevenirea violenței asupra copilului și a violenței în familie la nivelul 

Sectorului 2 este coordonată de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2. 
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 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  127 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

*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, inclusive anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.09.2017 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 înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia 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 ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei pentru 

Protecția Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare nr. 73448/25.08.2017 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; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 5679/18.08.2017 întocmit de Secretarul Sectorului 2; 

 - Adresa nr. 72803/24.08.2017 transmisă de Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de 

funcționare a comisiei pentru protecția copilului; 

 - Dispoziţia nr. 925/11.05.2017 emisă de catre Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către domnul Manole Emanuel Florin a funcţiei publice de conducere de 

Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea  Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecția Copilului  Sector 2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, în componența 

prevăzută în anexa ce conţine o pagină şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

                          

 Art. 2 Comisia pentru Protecția Copilului Sector 2 funcționează și îndeplinește atribuțiile 

prevăzute de Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de 

funcționare a comisiei pentru protecția copilului și orice alte atribuții prevăzute de actele normative în 

vigoare. 

 

 Art. 3 Cu data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înființarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2 vor asigura  aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  128 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.09.2017 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art.  

1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 288/09.10.2003 

 privind atribuirea spaţiului situat în B-dul Basarabia nr.96, sector 2, din administrarea  

Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 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 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 59129/21.07.2017 întocmit de Direcția 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. 69009/16.08.2017 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru si 

Gestionare Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 288/09.10.2003 privind atribuirea 

spațiului situat în b-dul Basarabia nr. 96, sector 2, din administrarea  Consiliului General al 

Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea art.1  din Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 288/09.10.2003, care va avea următorul conţinut: 

  „Art. 1 Se aprobă atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bd. 

Basarabia nr. 96, sector 2, Bucureşti, în suprafaţă de 206,37 mp, în scopul utilizării acestuia, 

pentru acordarea de servicii sociale şi comunitare pentru persoanele vârstnice”. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 129 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 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 04.09.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea  

art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 146/13.04.2009  

privind transmiterea unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de locuințe sociale 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 146/13.04.2009 privind transmiterea unui teren aparținând domeniului privat al 

Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de 

locuințe sociale; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 70207/18.08.2017 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 243/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 

privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe; 

 - Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 19 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 146/13.04.2009 privind 

transmiterea unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de locuinţe sociale. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se  solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea art. 1  din Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 146/13.04.2009, care va avea următorul conținut: 

  „Art. 1 Se aprobă atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București a imobilului situat în str. 

Aurului F.N. Sector 2, București, în suprafață de 1320 m.p., în scopul realizării de locuințe 

sociale, locuințe pentru tineri și funcțiuni complementare (creșă, grădiniță).” 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  130 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

 

 

 

 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 04.09.2017 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 

  



410 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea  

Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de  

grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi  

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti”, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 70859/21.08.2017 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/


411 

 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a 

echipamentelor pentru agrement; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea 

nivelurilor şi taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Se modifică şi se completează articolul 5 litera c) din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 

26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce conține 2 pagini şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/2016 pentru 

aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de 

grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte 

activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, cu modificările şi 

completările ulterioare, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 şi 

Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  131 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.09.2017 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 indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul  

de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor 

normativelor de protecție la incendiu – Creșă, str. Teiul Doamnei nr. 99, sector 2” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în 

vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu – Creșă, str. Teiul Doamnei nr. 

99, sector 2”; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 73576 din data 

de 25.08.2017 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 74719/29.08.2017 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Certificatul de urbanism nr. 912/64‖T‖ din 22.08.2017 emis de Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 28.08.2017 a 

Comisiei tehnico-economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;    

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările 

ulterioare;              
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 -  Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; 

 - Hotărârea Guvernului României 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de 

organizare și funcționare a  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 166/2016 privind transmiterea unui imobil din 

administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea  Organigramei, Statului de 

funcții şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului  Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de 

investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor 

de protecție la incendiu – Creșa din str. Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2, București”, conform 

‖Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții‖ din anexa ce cuprinde un număr de 102 pagini și 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Valoarea totală a investiției este de 554,66 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M 

398,99 mii lei, și va fi finanțată integral din bugetul local al Sectorului 2. 

 

 Art. 2 (1) Lucrările de execuție a obiectivului ”Lucrări de amenajare și recompartimentare în 

vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu – Creșa din str. Teiul Doamnei nr. 

99, Sector 2, București”, prevăzute în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, vor fi 

atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice. 

  (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

  (3) Se deleagă Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  132 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 106 pagini ,inclusiva anexa,  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.09.2017 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 solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru  

împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2  

cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale în vederea  

înființării Grupului de Acțiune Locală Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.09.2017; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la asocierea 

Sectorului 2 cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale în vederea 

înființării Grupului de Acțiune Locală Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74521/28.08.2017 prezentat de Direcţia Management Proiecte 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Contractul de Finanţare nr. POCU 86/5/1/106601/09.08.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;  

 - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 - Ghidul ,,Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020‖; 

 - Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ―Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală‖ – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5, 

Obiectivul specific 5.1. 

  În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local 

Sector 2 pentru a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 cu persoane fizice, persoane juridice și 

organizații neguvernamentale în vederea înființării Grupului de Acțiune Locală Sector 2, în scopul 

realizării în comun a proiectului „Dezvoltarea  integrată a comunităților marginalizate din cadrul 

Sectorului 2 București” - cod SMIS 106601. 

 

 Art. 2  Primarul Sectorului 2 şi Direcția Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR, 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  133 

Bucureşti, 04.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 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 04.09.2017 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indemnizaţiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 5 Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44407/14.09.2017 întocmit de Direcţia de 

Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Direcţia Generală Economică 

şi de Investiţii, precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare Dispoziţia nr. 8502/31.08.2017 privind stabilirea drepturilor salariale ale 

domnului Florea Daniel; 

 În baza art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

coroborat cu art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali ; 

 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 - În perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care 

beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 este de până la 10% din 

indemnizaţia lunară a Primarului Sectorului 5, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din 

Legea nr. 153/2017. 

 

 Art. 2 - (1) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 se va acorda astfel: 

a)   pentru participarea la şedinţa ordinară - 6 % din indemnizaţia Primarului Sectorului 5. 

b)  pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local şi o şedinţă a comisiei de 

specialitate - 8 % din indemnizaţia Primarului Sectorului 5. 

c)  pentru participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Local şi la două şedinţe de comisii de 

specialitate - 10% din indemnizaţia Primarului Sectorului 5. 

d)  pentru participarea la două şedinţe de comisii de specialitate - 4 % din indemnizaţia Primarului 

Sectorului 5. 

 

(2) Indemnizaţia nu se va acorda în cazul în care consilierul local a fost prezent doar la o  şedinţă 

a comisiei de specialitate. 

 

 Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 135/18.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de Împuternicire a 

Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2) lit. c)-h), p) 

şi q) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44452/14.09.2017 , întocmit de Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi  Secretarul Sectorului 5, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. c)-h), p) şi q) 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire 

a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuţiile prevăzute de art. 81 alin. (2 ) lit. c)-h), p) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 136/18.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului sector 5 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 13694/13.09.2017, întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5; 

 Ţinând seama de H.C. L. Sector 5 nr. 82/24.12.2004, privind înfiinţarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 11/19.04 .2014, 

precum şi de H.C.L. Sector 5 nr. 42/31.08.2006, privind darea în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 a unor spaţii situate în imobilul din Bucureşti, B-dul  

Regina Elisabeta nr. 29-31 ; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 228 Cod. Civ. coroborate cu cele ale art. 58, art. 59 şi art. 64 

din Legea nr. 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. "h" şi "n" teza I din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  Începând cu data de 2 octombrie 2017, art. 2 al H.C. L. Sector 5 nr. 82/24.12.2004, 

privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, modificată 

prin H.C.L. Sector 5 nr. 11/19.04.2014, se modifică şi va avea următorul cuprins „Direcţia Generală 

de Asistenţă Socialaă şi Protecţia CopiluIui Sector 5 , va avea sediul pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 

9-11, sector 5, Bucureşti ." 

 Art. 2. Începând cu data de 2 octombrie 2017 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Proteţia Copilului Sector 5 i se dau în folosinţă cu titlu gratuit spaţiile în suprafaţă totală de 1301,76 

mp. , situate Ia parterul imobilului din Bucureşti , sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11 . 

 Art. 3. Cheltuielile privind plata chiriei şi a utilităţilor publice generate de folosirea spaţiilor 

menţionate la art. 2 al prezentului proiect de hotărâre vor fi suportate de către Primăria Sectorului 5, 

iar în bugetul D.G.A.S.P.C. Sector 5 nu vor mai fi alocate fonduri aferente acestor cheltuieli. 

 Art. 4 . Începând cu data de 2 octombrie 2017 se abrogă H.C. L. Sector 5 nr. 42/31.08.2006, 

privind darea în administrarea Direcţiei GeneraIe de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 

a unor spaţii situate în imobilul din Bucureşti Regina Elisabeta nr. 29-31. 

 Art. 5. Serviciul Evidenţă Acte Administrative -  Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

 CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 137/18.09.2017  
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Municipiul Bucu re s ti 

Consili ul Local Sector 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Patriarhia 

Română - Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2017 

 

 Având în vedere : 

- raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi de lnvestiţii şi 

Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. 44.352/ 14.09.2017; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 44.446/14.09.2017; 

- adresa nr. 44.347/ 14.09.2017, emisă de Patriarhia Română; 

 Ţinând cont de prevederile O.G . nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în anul 2017 pentru Patriarhia Română Catedrala 

Mântuirii Neamului, în valoare de 4.000.000 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 unităţilor de cult. 

 

Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor O .G. nr. 82/2001, cu modificăriIe şi completăriIe ulterioare. 

 

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică 

Juridica, Direcţia Generală de Administraţie Publică Locală şi Direcţia Generală Economică şi de 

lnvestiţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 138/18.09.2017  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de transmitere în 

administrarea Consiliului Local Sector 5 a spaţiilor verzi aflate în administrarea 

A.L.P.A.B. conform H.C.G.M.B. nr. 124/2010 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44486/14.09.2017 întocmit de Direcţia Generală 

de Administrare a Domeniului Public şi Privat, al Sectorului 5 - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii 

Edilitare - Serviciul Inspecţie Gospodărie Comunală şi Verificare Lucrări Edilitare, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

124/30.06.2010 privind transmiterea unor terenuri cu destinaţia de spaţii verzi din administrarea 

Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de transmitere în 

administrarea Consiliului Local Sector 5 a spaţiilor verzi aflate în administrarea Administraţiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

124/30.06.2010, potrivit Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 

 Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR , 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 139/18.09.2017 

 

 

*Anexa  poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul 

Local al Sectorului 5  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL Sector 5 nr. 11/14.02.2017 privind propunerea de modificare a 

destinaţiei terenurilor şi a surselor de finanţare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 

şi HG nr. 291/2011 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44951 /18.09.2017, întocmit de Direcţia Generală 

de Administraţie Publică Locală, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, precum şi Adresa 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 

110632/18.09.2017, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 44861/18.09.2017; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1481/2008 privind schimbarea 

regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi 

de imobile aflate în proprietatea publică a statului; 

 În temeiul 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 modifică art .1 al HCL Sector 5 nr. 11l14.02.20 17 si va avea următorul cuprins : 

"Se va înainta Ministerului Apărării Naţionale propunerea de modificare a destinaţiei terenurilor care 

fac obiectul H.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea 

realizării unor programe de construire de locuinţe şi ale H.G. nr. 291/2011 privind schimbarea 

titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului, în 

sensul că Terenurile care fac obiectul HG 1481/2008 şi părţile de imobile care fac obiectul HG nr. 

291/2011 se vor utiliza de către Consiliul Local Sector 5 pentru realizarea unor obiective de interes 

public în cadrul unor programe de dezvoltare urbană, cu fonduri alocate din bugetul local şi alte surse 

legal constituite, potrivit hotărârilor administraţiei publice locale" . 

 

 Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 11/14.02.2017 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 5, 

 CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 140/18.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier  

al doamnei Săndulescu Nina 

 

 Având în vedere demisia doamnei consilier Săndulescu Nina înregistrată la Primăria Sectorului 

5 sub nr. 46510/28.09.2017; 

 

 Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul Sectorului 5; 

 

 Î n temeiul art. 9 alin. (2) lit. "a" şi art. 12 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al doamnei Săndulescu Nina şi se declară vacant locul acesteia. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică -Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 141/28.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina 

 

Ţinând cont de Adresa Partidului Social Democrat nr. 297/28.09.2017 înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 46525/28.09.2017 prin care se solicită validarea mandatului de consilier al 

doamnei Guiu Maria Cristina; 

Având în vedere Proceul-Verbal al Comisiei de Validare si Jurământul doamnei consilier Guiu 

Maria Cristina; 

În baza art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali reactualizată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se validează mandatul de consilier local al doamnei Guiu Maria Cristina supleant pe 

listele electorale ale Partidului Social Democrat. 

 Art. 2. - Doamna Guiu Maria Cristina înlocuieşte pe doamna Săndulescu Nina în Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

07/06.07.2016. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 142/28.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI PENTRU 

 PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 5, CONSTITUITĂ PRIN  

H.C.L. SECTOR 5 NR. 104/28.07.2017 

 

 Având în vedere raportul de specialitate al SECRETARULUI SECTORULUI 5 înregistrat sub 

numărul 45862/22.09.2017 şi Expunerea de motive a PRIMARULUI SECTORULUI 5 înregistrată sub 

numărul 45863/22.09.2017. 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 În conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 

1, art. 3 şi art. 5 alin. (1) lit. "a" şi "c" din H.G. 502/2017, privind organizarea şi funcţionarea comisiei 

pentru protecţia copilului precum şi art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă, republicată 

 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, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 1. Se modifică componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 5 stabilită 

prin Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 104/28.07.2017 în sensul ca reprezentantul Direcţiei de 

Sănătate a Municipiului Bucureşti este doamna Miruna Constantinescu iar reprezentanţii 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt doamna State Daniela în calitate de membru titular 

şi doamna Farcaş Daniela în calitate de membru supleant. 

 Art. 2. Durata mandatului membrilor comisiei este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia 

în situaţii temeinic motivate. 

 Art. 3. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 5, 

precum şi secretarul acesteia au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 1% din 

indemnizaţia Primarului Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

 

Nr. 144/28.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului "Poveste cu cai"- proiect educativ şi sportiv pentru  

copiii beneficiari de măsuri de protecţie specială în cadrul structurilor rezidenţiale 

din subordinea DGASPC Sector 5. 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 45897/22.09.2017 ; 

 Luând în considerare raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 13693/13.09.2017; 

 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. 1, art. 2, art. 5, art. 46 alin. (1), alin. (3) "f" şi "g‖ art. 48, art. 

49 alin. (1), alin. (2), alin. (4) şi alin. (5) , art. 51 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În 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 proiectul "Poveste cu cai" - proiect educativ şi sportiv pentru copiii 

beneficiari de măsură de protecţie specială în cadrul structurilor rezidenţiale din subordinea DGASPC 

Sector 5, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 ART. 2. În vederea implementării proiectului menţionat la articolul 1 al prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 5 pentru ca în numele şi pentru Consiliul Local Sector 5 să semneze convenţia de colaborare 

cu Clubul de Echitaţie Agrointernational, convenţie de colaborare prevăzută în anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

 ART. 3. Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Adminsitrative şi 

D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 145/28.09.2017 

 

 

*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 Listei cu situaţiile deosebite, a Metodologiei de lucru 

în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local şi a Planului de acţiuni/lucrări 

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 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la Lista cu situaţiile 

deosebite, Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgenţa din bugetul local şi Planul 

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, 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

14206/21.09.2017; 

 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, 

 În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, lit. a, lit. b, lit. c, lit. e, lit. r, art. 7, art. 8, 

alin. (1), lit. a, art. 9, alin. (1), lit. a, art. ll, lit. b, art. 15, alin. (1) şi alin. (3), art. 54, alin. (1) şi art. 55, 

alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 coroborate cu cele ale art. 28, alin. (2) din Legea 

nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În concordanţă cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) şi alin. (6) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza 

1 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 Lista cu situaţiile deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă din 

bugetul local al sectorului 5, aşa cum sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă a acesteia. 

 Art. 2. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării de ajutoare de urgenţă din bugetul 

local al sectorului 5 persoanelor singure şi famiilor rezidente pe raza sectorului 5, aşa cum este 

prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 3. Se aprobă Planul 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 

urgenţa, aşa cum este prezentat în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

sector 5 nr. 46/2016 privind stabilirea situaţiilor deosebite, a metodologiei şi procedurilor de lucru în 

vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local persoanelor şi familiilor rezidente pe raza 

sectorului 5. 
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 Art. 5. 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 prezentului proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

  

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

 

Nr. 146/28.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordării ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor 

rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru şi a Planului de acţiuni/lucrări 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 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

acordării ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, 

a Metodologiei de lucru şi a 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; 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

14207/21.09.2017; 

 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, lit. a, lit. b, lit. c, lit. e, lit. r, art. 7, art. 8, 

alin. (1), lit. a, art. 9, alin. (1), lit. a, art. ll, lit. b, art. 15, alin. (1) şi alin. (3), art. 54, alin. (1) şi art. 55, 

alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 coroborate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi cu cele ale art. 28, alin. (2) din Legea nr. 

416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

 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 AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire 

şi combatere a marginalizării sociale, pentru următoarele categorii sociale: 

• tinerii în vârstă de până la 28 de ani, externaţi din structurile rezidenţiale ale DGASPC    

sector 5; 

• persoanele adulte/familiile fără adăpost care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5; 

• persoanele fără locuinţă, care au unul sau mai mulţi copii care beneficiază de măsuri de 

protecţie speciala în unităţi rezidenţiale şi/sau asistenţă maternală, conform Legii nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

care urmează să fie reintegraţi în familie; 

• victimele violenţei domestice, care s-au aflat în evidenţele serviciilor de specialitate din 

cadrul DGASPC sector 5 şi care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5. 
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 Art.  2. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării de ajutoare de urgenţă pentru 

plata chiriei persoanelor singure şi famiilor rezidente pe raza sectorului 5, aşa cum este prezentata în 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 3. Se aprobă Planul 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, aşa cum este prezentat în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă a acesteia. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

sector 5 nr. 42/2016 privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei persoanelor/familiilor 

rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art. 5. 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 prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Boloş Florinel 

  

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 

Cristina Cornelia FEURDEAN 

 

Nr. 147/28.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de  

locuinţe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată " 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45771/22.09.2017 întocmit de Preşedintele 

Comisiei de analiză şi aprobare a cererilor cetăţenilor constituită prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 5 nr. 16/19.07.2016, Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 precum şi Raportul 

Comisiei Ordinea Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Raportul Comisiei 

Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond 

Funciar şi Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată cu 

completările şi modificările ulterioare precum şi art. 21, art. 30 din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, aprobată prin H.G nr. 1275/2000, 

precum şi art. 2 din Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, 

conform legii, din fondul locativ de stat aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 42/2003; 

 În temeiul prevederilor 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; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă "Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuinţe 

persoanelor( familiilor) conform Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată", prevăzută în anexa 1 şi 2 

ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Lista de prioritate prevăzută la art. 1 intră în vigoare după finalizarea Listei de prioritate 

aprobată prin H.C.L Sector 5 nr. 56/25.08.2016. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Comisia de analiză şi aprobare a cererilor cetăţenilor, Biroul Spaţii de 

Locuit şi Spaţii cu Altă Destinaţie, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică 

şi Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează  

 Secretar Sector 5,  

Cristina Cornelia Feurdean  

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 148/28.09.2017 

 

*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 Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 

 

 Ţinând cont de expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 45909/22.09.2017;  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Resurse Umane nr. 

45908/22.09.2017. 

  

 Ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 55198 conexat cu 54869, 

53903, 53627 din 2017; 

 

 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 dispoziţiilor 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 Organigrama şi  Statul de funcţii  ale aparatului propriu al Primarului 

Sectorului 5, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, care va intra în 

vigoare începând cu 01.10.2017. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală Resurse Umane şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR  

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 149/28.09.2017 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE 

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. 45907/22.09.2017;  

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Resurse Umane nr. 

45906/22.09.2017; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 157/20.06.2002 

privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuţiilor privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii 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 începând cu data de 01.10.2017 se înfiinţează Administraţia Domeniului Public Sector 5 

ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, Str. Fabrica de 

Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. 

 Art. 2 Administraţia Domeniului Public Sector 5 funcţionează ca instituţie publică de interes 

local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului 5. 

 Art. 3 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Până la rectificarea bugetului şi aprobarea bugetului propriu al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 5, cheltuielile vor fi efectuate de către Primăria Sectorului 5, prin Direcţia Generală 

Economică. 

 Art. 5 (1) Dotările tehnico-materiale, mijloacele fixe şi obiectele de inventar necesare 

organizării şi funcţionării Administraţiei Domeniului Public Sector 5 se transferă din patrimoniul 

Primăriei Sectorului 5 în patrimoniul nou înfiinţatului serviciu public Administraţia Domeniului Public 

sector 5. 

     (2) Predarea-primirea se face pe bază de proces verbal.  

 Art. 6 Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală Resurse Umane şi Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 150/28.09.2017 

 

*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 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu 

public de interes local cu personalitate juridică 

 

 Ţinând cont de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 45905 / 22.09.2017 ; 

 Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia Generală de Resurse 

Umane nr. 45904/22.09.2017 ; 

 Ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 55198 conexat cu 

54869, 53903, 53627/2017 ; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri 

Europene şi alte Activităţi Economice ; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

157/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a 

atribuţiilor privind aprobarea Organigramei şi a Starului de funcţii 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 - Începând cu data de 01.10.2017 se înfiinţează DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE 

LOCALE A SECTORULUI 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică, cu sediul 

principal in Bucureşti, Sectorul 5 - str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S 13 şi sedii secundare în Piaţa 

Mihail Kogâlniceanu nr. 8, sector 5, piaţa Naţiunile Unite nr. 3-5, sector 5 şi str. Uranus nr. 98, sector 

5 . 

Art. 2 - DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5 funcţionează ca 

instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al 

Sectorului 5 . 

Art. 3 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac 

parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 4 - Până la rectificarea bugetului şi aprobarea bugetului propriu al Direcţiei de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 5, cheltuielile vor fi efectuate de către Primăria Sectorului 5, prin Direcţia 

Generala Economică . 

Art. 5 - Personalul încadrat la data intrării in vigoare a prezentei Hotărâri în aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 5, va fi preluat la nou înfiinţatul serviciu public Direcţia de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5, conform statului de funcţii anexat prezentei. 

Art. 6 - (1) Dotările tehnico - materiale, mijloacele fixe şi obiectele de inventar destinate 

activităţii de colectare a veniturilor bugetului local se transfera din patrimoniul Primăriei Sectorului 5 în 

patrimoniul nou înfiinţatului serviciu public Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 . 
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         (2) Predarea - primirea se face pe baza de proces verbal . 

Art. 7 - Contractele de service, garanţie, prestări servicii sau furnizori de utilităţi se transferă 

din sarcina Primăriei Sectorului 5, în sarcina Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 . 

Art. 8 - Direcţia Generală de Resurse Umane, Direcţia Generală Economică, Serviciul 

Evidenţă Acte Administrative, precum şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5 

FEURDEAN CRISTINA - CORNELIA  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 151/28.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017  

privind aprobarea salariilor de baza aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale 

„Administraţie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum şi  

în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Generale Resurse Umane şi al Direcţiei Generale Economice şi de Investiţii 

45917/22.09.2017 şi Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizaţia sindicală 

reprezentativă la nivel de unitate, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 45916/22.09.2017. 

În baza prevederilor art. 11 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice; 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) - Începând cu data de 01.10.2017 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin. (1) al prezentei 

hotărâri. 

Art. 2 - Începând cu data de 01.10.2017 se aprobă modificarea listei serviciilor publice de 

interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, 

care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 3 (1) - Începând cu data de 01.10.2017 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 5, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă 

din aceasta. 
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 (2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul DGASPC Sector 5 se stabilesc prin Decizie a 

Directorului General al DGASPC Sector 5, în baza art. 3 alin. (1) al prezentei hotărâri 

 Art. 4 (1) - începând cu data de 01.10.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 5, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 

se stabilesc prin Decizie a Directorului Executiv al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 în 

baza art. 4 alin. (1) al prezentei hotărâri. 

Art. 5 (1) - Începând cu data de 01.10.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 

5, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 5 se 

stabilesc prin Decizie a Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 5, în baza art. 

5 alin. (1) al prezentei hotărâri. 

Art. 6 (1) - Începând cu data de 01.10.2017 se modifică salariile de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie", utilizate în cadrul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache", conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural şi de Tineret ―Ştefan 

Iordache" se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache", în baza art. 6 alin. (1) al prezentei hotărâri 

Art. 7 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 5, în baza art. 3 

alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din prezenta hotărâre. 

Art. 8 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 rămân în 

vigoare. 

 Art. 9 - Direcţiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum 

şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5 

Feurdean Cristina Cornelia  

  

Preşedinte de şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 152/28.09.2017 

 

 

*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 solicitarea de împuternicire expresă de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau  

cooperarea cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 46200/26.09.2017; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Sectorului 5 înregistrat sub nr. 46199/26.09.2017; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte Activităţi Economice, 

Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi 

Patrimoniului, Fond Funciar şi Raportul Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclarea 

Deşeurilor; 

 În conformitate cu prevederile:  

Art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) litera c), f), m) şi 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 solicitarea de împuternicire expresă de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) în vederea Finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5, 

Cristina Cornelia Feurdean 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 153/28.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 

nr. 105/28.07.2017 

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131 /2016 privind aprobarea înfiinţării Centrului 

Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. 1469/26.09.2017, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 46476/27.09.2017 

- Solicitările Direcţiei de Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi Relaţii cu Minorităţile, înregistrate sub 

nr. 46149/25.09.2017 şi 46419/27.09.2017;' 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice, 

Comisiei Cultură Culte, Minorităţi Naţionale şi Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 Ţinând cont de prevederile art. 59 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. 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 modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache", conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2 - Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 5 nr. 105/2017 se modifică conform Anexei 1 a prezentei 

hotărâri; 

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, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 154/28.09.2017 

 

*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 completarea Programului de acţiuni culturale, artistice şi de tineret derulate  

de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" în anul 2017, aprobat de  
Consiliul Local al Sectorului 5, prin HCLS5 nr. 72 / 30.05.2017, HCLS5 nr. 80 /  

16.06.2017 şi HCLS5 nr. 124 / 22.08.2017 
 

 Având în vedere: 
- Raportul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. 1472/26.09.2017;  
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 46475/27.09.2017  
 Luând în considerare: 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 28.07.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 22.08.2017 - privind aprobarea Programului de acţiuni culturale, artistice şi de tineret 
derulate de Centrul Cultural şi 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. 124/22.08.2017, cu acţiunile din Anexa 1, parte integrată a prezentei 
hotărâri. 
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, 
FLORINEL BOLOŞ  

Nr. 155/28.09.2017 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 
Sector 5. 
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIU LOCAL SECTOR5 
 

HOTĂR ÂRE  
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 nr. 44572/14.09.2017 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 .2   Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2017 , conform anexelor nr. 59-

59.1,66.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART 3   Prevederile art. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 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. 40/10.04.2017 rămân neschimbate 
ART 6   Prevederile art. 6 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 40/10.04.2017 rămân neschimbate 

 
 CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR SECTOR, 

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
FLORINEL BOLOŞ  

Nr. 134/18.09.2017 

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 H.C.L. Sector 6  nr. 170/20.07.2017 privind aprobarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  realizării proiectului ―Regenerare urbană zona Lacul Morii din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖ prevăzut în Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017, între 

Administraţia Naţională  ―Apele Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea şi Sectorul 6 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect-Şef, Direcţia Tehnică - 

Compartimentul Patrimoniu şi Registrul Agricol şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 35961/12.09.2017; 

  În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (2) lit. e) şi alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 170/20.07.2017 privind aprobarea de către Consiliul 

Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti realizării proiectului ―Regenerare urbană zona Lacul 

Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖ prevăzut în Protocolul de Colaborare nr. 

20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională ―Apele Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă 

Argeş - Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ―Art. 1. (1) Consiliul Local Sector 6 aprobă realizarea proiectului ―Regenerare urbană zona 

Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖ prevăzut în Protocolul de Colaborare nr. 

20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională ―Apele Române‖ – Administraţia Bazinală de Apă 

Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare numai după obţinerea împuternicirii exprese a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.‖ 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 170/20.07.2017, rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Arhitect Şef şi Direcţia de Investiţii vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:  220 

Data: 14.09.2017 
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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 împuternici Consiliul 

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu 

Administraţia Naţională ―Apele Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în 

scopul realizării proiectului ―Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti‖ 

 

 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 adresa nr. 35961/12.09.2017 a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) şi lit. q) 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 asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională 

―Apele Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în scopul realizării proiectului 

―Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖. 

 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.: 221 

Data: 14.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 192/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului  

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu  

Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute  

în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;        

 Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 35961/12.09.2017; 

  În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (2) lit. e) şi alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2) lit. m), c) şi q) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 192/31.08.2017 2017 privind împuternicirea Primarului 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi 

montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 „Art. 1. (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze 

PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect 

înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare 

întreţinerii acestui spaţiu verde. 

 (2) Prevederile PROTOCOL-ului DE COLABORARE vor fi duse la îndeplinire de către 

A.D.P.D.U.  Sector 6. 

  (3) Prezenta hotărâre va intra în vigoare numai după obţinerea împuternicirii exprese a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.‖ 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 192/31.08.2017, rămân neschimbate. 

  Art. 3. (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.: 222 

Data: 14.09.2017 
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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  

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască  

în vederea asocierii/cooperării cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti în 

scopul realizării proiectului înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă  şi 

montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde 

 

 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 adresa nr. 35961/12.09.2017 a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) şi lit. q) 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 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării 

cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti în scopul realizării proiectului înierbarea liniilor de 

tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu 

verde. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi direcţiile din cadrul aparatului propriu 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.: 223 

Data: 14.09.2017 

 

 

 

*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 H.C.L. Sector 6 nr. 193/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului  

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE 

 ―Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona 

Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate‖, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate  

―CFR‖-S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 35961/12.09.2017; 

 În temeiul art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (2) lit. e) şi alin. (6) şi ale art. 81 alin. (2) lit.c) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 193/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE ―Regenerare 

urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi 

teren aferent liniilor ferate‖, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate ―CFR‖-S.A. prin Sucursala 

Regională de Căi Ferate Bucureşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ―Art. 1. (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze 

PROTOCOL-ul DE COLABORARE ―Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul 

adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate‖, încheiat cu Compania 

Naţională de Căi Ferate ―CFR‖-S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti. 

 (2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare numai după obţinerea împuternicirii exprese a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.‖ 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 193/31.08.2017, rămân neschimbate. 

 Art. 3. (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.: 224 

Data: 14.09.2017 
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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 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască 

în vederea asocierii/cooperării cu Compania Naţională de Căi Ferate ―CFR‖-S.A. 

prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti în scopul realizării proiectului 

―Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării  

Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate‖ 

 

 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 adresa nr. 35961/12.09.2017 a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) şi lit. q) 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 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării 

cu Compania Naţională de Căi Ferate ―CFR‖-S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti 

în scopul realizării proiectului ―Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul 

adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate‖. 

 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.: 225 

Data: 14.09.2017 
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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 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască 

în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională ―Apele Române‖ – 

Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în scopul realizării proiectului 

―Regenerare Insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖ 

 

 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 adresa nr. 35961/12.09.2017 a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c), k), m) şi lit. q) 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 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării 

cu Administraţia Naţională ―Apele Române‖ - Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în scopul 

realizării proiectului ―Regenerare Insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti‖. 

 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 al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 226 

Data: 14.09.2017 

  



454 

 

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 abrogarea H.C.L. Sector 6 nr. 191/31.08.2017 privind solicitarea către Consiliul General  

al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului 

 Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice 

locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în  

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 

 

 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 adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 35961/12.09.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. p) şi lit. q) 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 abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/31.08.2017 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale 

administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane juridice române sau 

străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al primarului şi Serviciile publice de 

interes local 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.: 227 

Data: 14.09.2017 
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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 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 şi Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 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. 43287/9.06.2017, prin care s-a aprobat retrimestrializarea sumelor 

defalcate din T.V.A. pentru finanţarea de bază a unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat, a 

învăţământului particular sau confesional acreditat şi pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2017 în sumă de 986.535 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 978.403 

mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017,  în sumă de 133.907 

mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 133.907 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.: 228 

Data: 28.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 conturilor de execuţie pe trimestrul  2 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul  art. 57 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 2 al anului 2017, conform Anexelor  nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 2 al anului 

2017, conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 2 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 2 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.: 229 

Data: 28.09.2017 

 
 
 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite 

în administrarea Consiliului Local Sector 6 terenul identificat conform planului 

Anexă, situat în Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, pentru 

amenajarea unei zone verzi cu destinaţia de agrement 

 

 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;  

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi al art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. k) 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 transmite în 

administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul identificat conform planului Anexă, situat în Bd. 

Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, pentru amenajarea unei zone verzi cu destinaţia de 

agrement.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi 

departamentele de specialitate 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.: 230 

Data: 28.09.2017 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ―Reabilitare 

 termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149‖  

 

 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: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

 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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ―Reabilitare termică şi 

modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149‖, aşa cum sunt prevăzuţi 

în Anexa care face 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. 

 (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.: 231 

Data:  28.09.2017 

 
 
*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 listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale  art. 15 alin. 5, 6, 7, 8 şi 9 din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre .  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 232 

Data:  28.09.2017 

 
*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 completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 

2017 – 2018 cu Grădiniţa cu program prelungit ,,Rio2‖, Şcoala Primară 

,,King George‖, Liceul Teoretic ,,Phoenix‖ şi schimbarea denumirii Grădiniţei 

,,Politehnica‖ în Şcoala Primară,,Politehnica‖ la unităţi de învăţământ particular 

 

 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 prelungit ,,Rio2‖ cu nr. 45 din data de 04.09.2017, înregistrată la 

registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 10722 din data de 04.09.2017, a Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4553 din data de 07.08.2017, a adresei Şcolii Primare ,,King 

George‖ cu nr. 52 din data de 07.09.2017, înregistrată la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 

cu nr. 10920 din data de 08.09.2017, a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4677 din data de 

18.08.2017, a adresei Grădiniţei ,,Politehnica‖ cu nr. 231 din data de 03.07.2017, înregistrată la 

Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr. 34030 din data de 30.08.2017, redirecţionată 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu nr. 10758 din data de 04.09.2017, a Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4600 din data de 17.08.2017, a adresei Liceului Teoretic ,,Phoenix‖ 

cu nr. 6 din data de 25.08.2017, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr. 

33506 din data de 28.08.2017, redirecţionată Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu nr. 

10455 din data de 28.08.2017 şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului cu 

nr. 5973 din data de 09.10.2012;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi ale 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 completează Anexa nr. 2 a 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 cu 

următoarele unităţi de învăţământ particular, respectiv Grădiniţa cu program prelungit ,,Rio2‖ cu 

sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Stoica Vizitiu nr. 4,  Sector 6, Şcoala Primară ,,King George‖ cu 
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sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Piscul Crăsani nr. 17, respectiv Str. Capelei nr. 9B, Sector 6, Liceul 

Teoretic ,,Phoenix‖ cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Fabricii nr. 22, Sector 6 şi schimbarea 

denumirii Grădiniţei ,,Politehnica‖ cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, 

Sector 6, în Şcoala Primară ,,Politehnica‖ cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 

313, 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. 

 (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.: 233 

Data:  28.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 

în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular 

şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de 

administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând act de H.C.L. Sector 6 nr. 131 din data de 25.05.2017 privind încetarea mandatului de 

consilier local al d-lui Berceanu Octavian Alexandru şi de H.C.L. Sector 6 nr. 218 din data de 

31.08.2017 privind validarea d-nei consilier local Berta Vasiliauskaité, de H.C.L. Sector 6 nr. 

147/29.06.2017 privind încetarea  mandatului de consilier local al d-nei Radu Elena şi de H.C.L. 

Sector 6 nr. 148/ 29.06.2017 privind validarea d-lui consilier local Cosmin Mihai Manole, precum şi de 

adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 21334 din data de 06.09.2017 privind 

numărul de membri în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6;   

 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile O.M.E.N. nr. 4619 din 

data de 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare şi de 

O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administraţie 

al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 91 

din data de 30.03.2017 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic 

a Municipiului Bucureşti.  

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, profesional şi tehnic, 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi Casa Corpului Didactic a 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 234 

Data: 28.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Clubul Sportiv Rapid Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, precum şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de adresa nr. 1018/04.07.2017 emisă de către Clubul Sportiv Rapid Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local  Sector 6; 

 În temeiul art. 18^1  alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 

sportului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. q) 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 asocierii/cooperării cu Clubul Sportiv Rapid 

Bucureşti. 

 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.: 235 

Data: 28.09.2017 
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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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului 

Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare şi Control Domeniul Public şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -       Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

 -       Legii nr. 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 

 -    Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006; 

 -       Regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015, aprobat 

prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 

 -    Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 82 din 28.04.2015;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45  alin. (1) lit. d) şi 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare 

Sector 6 al Municipiului Bucureşti, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Anexa nr. 2 – cantităţile minime de deşeuri generate de agenţii economici, 

Anexa nr. 3 – indicatori propuşi pentru activitatea de colectare, transport şi transfer a deşeurilor, 

Anexa nr. 4 – indicatori propuşi pentru activitatea de tratare a deşeurilor, Anexa nr. 5- indicatori 

propuşi pentru activitatea de depozitare a deşeurilor, Anexa nr. 6 - indicatori cu penalităţi şi Anexa nr. 

7 - indicatori fără penalităţi, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la 

cunoştinţa publică. 

 Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii serviciului public de 

salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea 

serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, se vor conforma prevederilor ―Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti‖. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, firmele de salubrizare, instituţiile subordonate Consiliului Local 

Sector 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi persoanele fizice şi juridice din sectorul 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Emanuel Iacob Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 236 

Data: 28.09.2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 40‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 

357 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 G-ral Petre Popovăţ nr. 40‖, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

18831/4/6 din 22.05.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 40‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 357 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 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. 
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 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.: 237 

Data: 28.09.2017 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Preciziei nr. 24‖, Sector 6, 

pentru construire piscină cu spaţii tehnice anexe, copertină şi amenajare teren de sport 

pe un teren în suprafaţă de 42.829 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. 24‖, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27572/5/26 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 – ―Strada Preciziei nr. 24‖, Sector 6, pentru 

construire piscină cu spaţii tehnice anexe, copertină şi amenajare teren de sport pe un teren în 

suprafaţă de 42.829 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 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. 
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 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.: 238 

Data: 28.09.2017 
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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 Ruşeţu nr. 17", Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă de 16.088 m.p., 

domeniul public al Municipiului Bucureşti 

 

 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 Ruşeţu nr. 17", Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30784/5/35 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 - "Strada Ruşeţu nr. 17", Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă de 16.088 m.p., domeniul public 

al Municipiului Bucureşti. 

 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. 
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 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.: 239 

Data: 28.09.2017 
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