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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 652 din 23.04.2018 

 

privind aprobarea Planului de Integritate 

al Municipiului București, pentru perioada 2018-2020 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Integritate, înregistrat sub nr. 350/04.04.2018 ; 

 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/22.08.2018 

privind adoptarea la nivelul Municipiului București a declarației de aderare la valorile fundamentale, 

principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020; 

 

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

84/22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului General; 

 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind 

aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020; 

 

 În temeiul art. 61 alin. (2) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de Integritate al Municipiului București, pentru perioada 2018-2020, denumit în 

continuare Plan de Integritate, prevăzut în anexa 1 la prezenta dispoziție. 

 

 Art. 2. Se desemnează persoanele responsabile să coordoneze implementarea Planului de Integritate, 

conform anexei 2 la prezenta dispoziție. 

 

 Art. 3. Se desemnează persoanele responsabile să asigure comunicarea cu Secretariatul tehnic din 

cadrul Ministerului Justiției/Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform anexei 3 la 

prezenta dispoziție. 

 

 Art. 4. Se desemnează din cadrul Direcției de Integritate, persoanele responsabile să sprijine 

coordonarea metodologică, îndrumarea și supravegherea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 

2016-2020 la nivelul compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
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București și al instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București, conform anexelor 4 a) și 4 b) la 

prezenta dispoziție. 

 

 Art. 5. Personalul de conducere al compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului General și 

al instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București este obligat să asigure implementarea 

Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și să aplice măsuri de prevenire/control care să limiteze 

expunerea la riscuri de corupție a personalului. 

 

 Art. 6. Se desemnează din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, persoanele 

responsabile să sprijine implementarea măsurilor anticorupție ce țin de competența exclusivă a instituției, 

conform anexei 5 la prezenta dispoziție. 

 

 Art. 7. Personalul aparatului de specialitate al Primarului General și al instituțiilor publice de interes 

local ale Municipiului București are obligația de a furniza Direcției de Integritate datele, documentele și 

informațiile solicitate, cu respectarea termenelor și a cerințelor generale ori specifice stabilite de către 

conducerea Direcției de Integritate. 

 

 Art. 8. Personalul de conducere al compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului General și 

al instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București are obligația de a comunica Direcției de 

Integritate, în termen de 20 de zile, orice modificări cu privire la persoanele desemnate pentru implementarea 

Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. 

 

 Art. 9. Fișele de post ale responsabililor prevăzuți la art. 2-6, vor fi actualizate cu atribuții specifice și 

comunicate celor în drept, potrivit legii. 

 

 Art. 10. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

 Art. 11. Direcțiile aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și ale 

instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

AVIZAT,  AVIZAT, 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

ADRIAN IORDACHE  GEORGIANA ZAMFIR 

 

 

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

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 720 din 25.04.2018 

 

 Analizând Referatul de Specialitate al Direcției Generală Investiții cu nr. 468/23.04.2018, privind 

funcționarea Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei Municipiului București și ținând cont de necesitatea 

avizării lucrărilor de investiții depuse la sediul Primăriei Municipiului București; 

 Văzând Dispoziția Primarului General nr. 1397/05.10.2016 privind organizarea, funcționarea, 

componența Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei Municipiului București și prevederile metodologice 

de promovare a documentațiilor tehnico – economice în Consiliul Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului București; 

 Ținând seama de prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru 

al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice. 

 În temeiul art. 63 alin. (1), lit. e) şi art. 68 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE 

 

 Art. 1. Se aprobă instrucțiunile privind modul de desfășurare a activității Consiliului Tehnico – 

Economic al Primăriei Municipiului București, prevăzute în Anexa nr. 1. 

 Art. 2. Se aprobă componența Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei Municipiului București, 

conform Anexei nr. 2. 

 Art. 3. Se aprobă prevederile metodologice privind condițiile de promovare a documentațiilor tehnico – 

economice pentru avizare în Consiliul Tehnico – Economic al Primăriei Municipiului București, conform 

Anexei nr. 3. Nerespectarea prevederilor legislative în vigoare de către documentațiile prezentate, atrage de 

drept neacceptarea acestora la avizare în Consiliul Tehnico – Economic al Primăriei Municipiului București și 

implicit, nepromovarea spre aprobare de către Consiliul General al Municipiului București a documentațiilor 

care se supun acestui tip de aprobare. 

 Art. 4. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 5. Dispoziția Primarului General nr. 1397/05.10.2016 își încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, instituțiile și administrațiile 

din subordinea Consiliului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

GABRIELA FIREA 

  

  

AVIZAT,  AVIZAT, 

Direcția Juridic 

Director Executiv 

 

 

Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

Adrian IORDACHE  Georgiana Zamfir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Mihaela Popescu 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile  

sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București nr. 380/13.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 22/17.04.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 77/18.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

217/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45, alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 50% a nivelului alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din 

unitățile sanitare publice aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

față de nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile 

sanitare publice. 

 Art. 2 Finanțarea majorării nivelului alocațiilor prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al 

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, iar bugetul estimat 

pentru acest proiect este de 5.523.000 lei.  

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 210 



11 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București  

domnului Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor – Rector A.S.E. 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 2622/18.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 20/19.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 253/19.04.2018 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) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Istudor – profesor universitar doctor și rector al Academiei de Studii Economice, pentru contribuția adusă 

promovării învățământului românesc. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 211 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București 

domnului Prof. Univ. Dr. Pavel Năstase 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 2623/18.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 21/19.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 256/19.04.2018 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) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Năstase – profesor universitar doctor în cadrul Academiei de Studii Economice, pentru contribuția adusă 

promovării învățământului românesc. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 212 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 2672/19.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 23/19.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 260/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă sistemul de acordare de distincții la nivelul Municipiului București și regulamentul 

privind acordarea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/2008 se abrogă. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 213 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea post-mortem a Titlului de Excelență în domeniul artistic  

doamnei Ionela Prodan 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 2629/18.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 19/19.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 259/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Țînând cont de prevederile Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul 

Municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic – Se conferă post-mortem ”Titlul de Excelență în domeniul artistic" doamnei Ionela 

Prodan. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 214 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind conferirea post-mortem a Titlului de Excelență în domeniul cultural  

doamnei Carmen Stănescu 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 2629/18.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 24/19.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 258/19.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de prevederile Regulamentului privind sistemul de acordare de distincții la nivelul 

Municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic – Se conferă post-mortem ”Titlul de Excelență în domeniul cultural" doamnei Carmen 

Stănescu. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 215 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici  

aferenți pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare al  

municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)” 

  

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

specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 824/11.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 81/18.04.2018, raportul Comisiei pentru 

utilități publice nr. 8/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 221/18.04.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere avizul nr. 3/02.03.2018 al Consilului Tehnico – Economic al RADET București prin 

care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici ai studiului de fezabilitate; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 

documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 6 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naționale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și art. 8 alin. (3) lit. a), din Legea nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de 

termoficare al municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București (șapte obiective însumând o 

lungime de traseu de 31,621 km)”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se asigură de la bugetul local al Municipiului București 

și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație. 

 Art. 4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Compania Municipală Energetica București S.A. și RADET 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 21,  

sector 2, proprietatea Municipiul București și imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19B  

și 19C, sector 2, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L.  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi raportul de specialitate nr. 

1522276/8946/13.04.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 50/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 222/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Potrivit solicitării nr. 1522276/8946/23.06.2017 formulată de către Consiliul Local al sectorului 2 – 

Direcția Generală pentru administrarea patrimoniului imobiliar; 

 Luând în considerare: 

 - Hotărârea C.G.M.B. nr. 178/2002 privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local 

al sectorului 2 al Municipiului București, pentru construcția unor locuințe, modificată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 209/2002; 

 - adresa Ministerului Sănătății – Direcția Patrimoniu și I.T nr. 13744/14.03.2018, înregistrată la 

Direcția Patrimoniu cu nr. 4617/19.03.2018; 

 - adresa Direcţiei Juridic nr. 14286/02.07.2017, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 

9567/06.07.2017; 

 - declarația Alpha Bank A.E. – Sucursala Londra, autentificată sub nr. 1447/13.04.2018 de către 

Biroul Notarului Public “Bucur Nicoleta”, înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 6414/13.04.2018; 

 - raportul de evaluare întocmit în data 14.06.2017 de către evaluator S.C. Tehnoconcept Expert 

S.R.L. şi transmis Direcţiei Patrimoniu de către Consiliul Local al sectorului 2 – Direcția Generală pentru 

administrarea patrimoniului imobiliar. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București a terenului 

în suprafață 1024,00 mp situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 21, sector 2. 

 Art. 2 Se aprobă efectuarea schimbului de imobile între terenul proprietatea Municipiului București şi 

terenul proprietate privată a S.C. Ashtrom Residents S.R.L., identificate în anexa nr. 1, după cum 

urmează: 

a) S.C. Ashtrom Residents S.R.L. transmite în proprietatea Municipiului București, parcela de teren de 

1040,00 mp, compusă din terenul în suprafață de 211,00 mp, situată în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19C, 

înscris în Cartea Funciară a Municipiului București cu nr. 237264 (fost nr. cadastral 210905) și terenul în 

suprafață de 833,00 mp, situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19B, sector 2 (parte din terenul în suprafață de 

2210,00 mp), înscris în Cartea Funciară a Municipiului București nr. 237277 (fost nr. cadastral 211059). 

b) Municipiul București transmite în proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L., terenul, situat în Șos. 

Ștefan cel Mare, nr. 21, sector 2, în suprafață de 1024,00 mp, parte din suprafața de 3459,00 mp - 

proprietate a Municipiului București, înscrisă în cartea funciară nr. 211061 a Municipiului București. 
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 Art. 3 Se însușește Raportul de evaluare întocmit în data 14.06.2017 de către evaluator S.C. 

Tehnoconcept Expert S.R.L. şi transmis Direcţiei Patrimoniu de către Consiliul Local al sectorului 2 – 

Direcția Generală pentru administrarea patrimoniului imobiliar, în vederea efectuării schimbului de imobile 

dintre Municipiul București şi S.C. Ashtrom Residents S.R.L., conform anexei nr. 2. 

 Art. 4 Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea formalităților de cadastru şi publicitate imobiliară pentru 

cele două imobile, conform situației create, precum şi taxele pentru perfectarea actului de schimb vor fi 

suportate de S.C. Ashtrom Residents  S.R.L. 

 Art. 5 Actul autentic de schimb va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic. 

 Art. 6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de 

schimb. 

 Art. 7 Se declară ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului București terenul în suprafață 

de 1040,00 mp, ce reprezintă terenul în suprafață de 211,00 mp, situat în Şos. Ştefan cel Mare, nr. 19C, 

înscris în Cartea Funciară a Municipiului București cu nr. 237264 (fost nr. cadastral 210905) și terenul în 

suprafață de 833,00 mp, situat în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19B, sector 2 (parte din terenul în suprafață de 

2210,00 mp), înscris în Cartea Funciară a Municipiului București nr. 237277 (fost nr. cadastral 211059). 

 Art. 8 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 9 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 

Nr. 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al  

Municipiului București nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de 

 expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul  

lucrării de utilitate publică ”Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel –  

Autostrada București - Pitești” între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar  

C. Săndulescu – Etapa I 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Infrastructură nr. 6234/12.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 36/18.04.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 223/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

- Adresele de referință înaintate de către Asocierea JV Bogl – Astaldi – Euroconstruct – Tehnologica – 

Proiect București nr. P – SI – A1/1/OUT/329/10.04.2018 și nr. P – SI – A1/1/OUT/321/28.02.2018; 

- ”Memoriu justificativ de modificare a limitei proiectului pentru a nu se interfera cu terenul aparținând 

Serviciului de Telecomunicații Speciale” anexat adresei de referință P – SI – A – 

A1/1/OUT/324/14.03.2018, înaintată de către Asocierea JV Bogl – Astaldi – Euroconstruct – Tehnologica – 

Proiect București; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 5 alin. (1) și art. 11 alin. (6) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de ultilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 

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

județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011; 

 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 Se modifică amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Penetrație Splaiul Independenței – 

Ciurel – Autostrada București – Pitești” între strada G – ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu 

– Etapa I, potrivit planului de situație prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. II Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 se 

modifică conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. III Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  nr. 

28/12.02.2015 rămân neschimbate.  

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru  

obiectivul ”Rețea metropolitană de cișmele publice” 

 

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

Specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcţia Utilităţi Publice nr. 454/11.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 9/17.04.2018, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe nr. 82/18.04.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 37/18.04.2018 și 

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 224/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În baza prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 340/2017 privind aprobarea Campaniei pentru 

identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni sub titulatura ”Propune pentru București!” și a 

adresei Direcției Implementare Politici Publice nr. 73/29.01.2018 înregistrată la Direcția Utilități Publice cu 

nr. 1055/29.01.2018 privind comunicarea proiectelor aprobate în urma Campaniei ”Propune pentru 

București!”; 

 Ţinând cont de avizul nr. 13/02.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al operatorului serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti, S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

 - Art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 44 alin. (1) 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 proiectul tehnic aferent obiectivului de investiţii ”Rețea metropolitană de cișmele 

publice” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Rețea metropolitană 

de cișmele publice” conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

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

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia  

lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului  

Bucureşti”  

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Servicii Publice - Direcţia Servicii Integrate nr. 816/11.04.2018, al 

Direcţiei Urbanism nr. 211/11.04.2018 şi al Direcţiei de Mediu nr. 2660/11.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 10/17.04.2018, raportul Comisiei de ecologie și 

protecția mediului nr. 17/18.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 225/18.04.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

republicată şi actualizată; 

 -     Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -     Art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -       Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018 privind aprobarea organigramei  

şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului General, precum şi modificarea 

unor Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului General; 

 -     Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2009 privind aprobarea normelor de  

protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

  -     Standardului român – SR 8591/1997 privind reţelele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

 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. (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 "Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

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

1. 

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

cadrul Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcţia Servicii Integrate şi documentaţia necesară pentru 

obţinerea avizului Comisiei de Coordonare a Proiectării prevăzută în anexa nr. 2. 

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

administratorul domeniului public (Administraţia Străzilor, Administraţiile Domeniului Public de Sector), 

direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau ale primăriilor sectoarelor 1 - 6, 

după caz, prevăzute în anexa nr. 3. 

http://172.16.1.22:8090/legis/oficiale/afis.php?f=55794
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 Art. 4 Se aprobă documentaţia necesară obţinerii Avizului de Intervenţie conform anexei nr. 4. 

 Art. 5 Se aprobă documentaţia necesară obţinerii Certificatului de Urbanism aferent reţelelor edilitare 

şi ale altor lucrări cu caracter tehnico - edilitar ce se desfăşoară pe domeniul public al municipiului 

Bucureşti conform anexei nr. 5 

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

 Art. 7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 573/2017 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 8 Nerespectarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti” constituie contravenţie 

şi se sancţionează conform anexei nr. 1 cap. VI. 

 Art. 9 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa 

publică. 

 Art. 10 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, Direcţiile de Poliţie Locală ale 

Sectoarelor 1 - 6, Administraţia Străzilor, Primăriile Sectoarelor 1 - 6 Bucureşti, Administrațiile Domeniului 

Public de sector, operatorul serviciului de transport public, operatorul serviciului public de apă potabilă şi 

canalizare, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică, operatorul serviciului de iluminat 

public, S.C. Distrigaz Sud Rețele SRL, SC Telekom România Communications SA, S.C. E-Distribuţie 

Muntenia S.A., S.C. Metrorex S.A, SC Netcity Telecom SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unei părți din imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13A-B, nr, 19B, sector  

5, din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului 

 

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

specialitate nr. 5149/13.04.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 51/17.04.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 226/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

 - Adresa nr. 20/3809/AIL/2018 emisă de către Secretariatul General al Guvernului; 

 - Adresa nr. T-991/2018 emisă de către Ministerul Apărării Naționale; 

 În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea unei părți din imobilul situat în str. Preda Spătarul nr. 13A-B, nr, 19B, 

sector 5, parte formată din construcția C 2 și terenul aferent în suprafață de 1490 mp, din domeniul public 

al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 în domeniul public al statului, în 

vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale pentru a fi utilizat ca spațiu pentru cazare, 

parte ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Partea din imobilul menționat la art.1 se declară din bun de interes public local în bun de 

interes public național. 

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

 Art. 4 Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile 

interesate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului. 

 Art. 5 În cazul nerespectării destinației bunului, acesta revine de drept în domeniul public al 

municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5. 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija 

Secretarului General al Municipiului București. 

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

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

din data de 19.04.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea în folosință gratuită a terenului situat în str. Făt Frumos  

nr. 4, sector 5 Bisericii Penticostale Filadelfia în vederea edificării unei construcții  

ce va deservi acitivități cu caracter social, umanitar 

  

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4046/19.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 29/26.03.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 136/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare solicitarea Cultului Creștin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică – 

Biserica Penticostală Filadelfia București nr. 157/08.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului București 

cu nr. 1605802/08.03.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, terenul situat în str. 

Făt Frumos nr. 4, sector 5 identificat pe planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 

1:500 (anexa 1). 

 Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției ce va deservi 

activități cu caracter social, umanitar, Bisericii Penticostale Filadelfia a terenului în suprafață de 172 mp, 

situat în str. Făt Frumos nr. 4, sector 5, identificat pe planul de amplasament și delimitare a corpului 

proprietate sc. 1:500 (anexa 1). 

 Art. 3 Terenul în suprafață de 172 mp, se identifică conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

început lucrările de investiții sau terenul nu este folosit conform destinației prevăzute la art. 2, Biserica 

Penticostală Filadelfia pierde dreptul de folosință asupra terenului. 

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

se vor face prin grija și pe cheltuiala Bisericii Penticostale Filadelfia. 

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

prezentei hotărâri.  

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

Biserica Penticostală Filadelfia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



29 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 06/29.03.2018, situat în  

Bucureşti, Int. Patinoarului nr. 23, bl. PM 55, sc. C, et. 7, ap. 118, sector 3 și  

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 2066.2/02.04.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 52/17.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 229/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 06/29.03.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) 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 înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 06/29.03.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.1. 

 Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat între 

Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de inventar 

în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

 Art. 4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului 

imobil prevăzut la art.1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 14/03.04.2018, situat în  

Bucureşti, str. Doamna Ghica (fostă str. Gherase nr. 118) nr. 32B, bl. T3, et. 7, ap.  

705, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului  

Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 6083/10.04.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 53/17.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 230/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 14/03.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) 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 înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 14/03.04.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1. 

 Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat între 

Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de inventar 

în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

 Art. 4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului 

imobil prevăzut la art.1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 şi aprobarea Studiului de oportunitate  

„Achiziţionare tramvaie şi echipamente necesare îmbunătăţirii transportului public de călători  

pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 şi 55”  

 

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

specialitate comun al Direcţiei Transporturi nr. 6744/17.04.2018, Direcţiei Generale Infrastructură nr. 

290/17.04.2018 şi al Direcţiei Generale Management Proiecte cu Finanţare Externă nr. 1221/17.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 39/18.04.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 88/18.04.2018, raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea 

derulării acestora nr. 2/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 228/19.04.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea Bucureşti 

Ilfov aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2017; 

 Având în vedere Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Ghidul Solicitantului - Condiţii 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni, 

POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e - Obiectivul 

Specific POR 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/20.07.2017; 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 395/2016 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 „Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Bucureşti a unui număr de 100 de tramvaie din 

gama de până la 36 m, în cadrul unui program multianual pe o durată de 4 ani, începând cu anul 2018.” 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 395/2016 rămân neschimbate. 

 Art. III (1) Se aprobă Studiul de oportunitate „Achiziţionare tramvaie şi echipamente necesare 

îmbunătăţirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 şi 55”, prezentat în anexa nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Descrierea investiţiei este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. IV Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de oportunitate „Achiziţionare 

tramvaie şi echipamente necesare îmbunătăţirii transportului public de călători pe liniile 1, 10, 21, 25, 32, 

40, 41 şi 55”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. V Municipiul Bucureşti se angajează să finanţeze, să execute şi să finalizeze până la data de 

31.12.2023 măsurile complementare, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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. Drumul Binelui nr. 41A, LOT 2, Sectorul 4, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 26/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 233/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 258/5985/02.03.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 68/15.09.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 10/16.02.2018; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1591914/19.01.2018; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1575603/20679/04.01.2018; 

- Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București – aviz nr. 

22024/22.11.2017; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” 

București – Ilfov: aviz nr. 338700/11.12.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015; 

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

publică, republicată; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Str. Drumul Binelui nr. 41A, 

LOT 2, Sectorul 4, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale 

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 26/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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. Drumul Binelui – Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 209630; nr. cad. 221883; nr. cad.  

221910; nr. cad. 224355; nr. cad. 224386; nr. cad. 224388), Sectorul 4, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 27/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 234/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 203/54758/07.02.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de inițiere nr. 19/15.05.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 11/16.02.2018; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1591904/19.01.2018; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1575598/20684/04.01.2018; 

- Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București – aviz nr. 

22025/22.11.2017; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” 

București – Ilfov: aviz nr. 338704/27.11.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015; 

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

publică, republicată; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Str. Drumul Binelui – Str. 

Drumul Jilavei (nr. cad. 209630; nr. cad. 221883; nr. cad. 221910; nr. cad. 224355; nr. cad. 224386; nr. 

cad. 224388), Sectorul 4, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale 

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 24/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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  

B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 220866; nr. cad. 220868;  

nr. cad. 220870; nr. cad. 224351; nr. cad. 224384 nr. cad. 202980; nr. cad. 202982), 

Sectorul 4, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 28/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 235/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 222/57127/15.02.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 33/19.06.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 12/16.02.2018; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1591907/19.01.2018; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1575600/20681/04.01.2018; 

- Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București – aviz nr. 

22026/22.11.2017; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” 

București – Ilfov: aviz nr. 338702/27.11.2017; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – B-dul Metalurgiei - Str. Drumul 

Binelui (nr. cad. 209634; nr. cad. 220866; nr. cad. 220868; nr. cad. 220870; nr. cad. 224351; nr. cad. 

224384 nr. cad. 202980; nr. cad. 202982), Sectorul 4, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și 

nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 22/28.02.2018, prevăzut 

în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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  

B-dul Metalurgiei - Str. Drumul Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 222436; nr. cad. 223299; 

nr. cad. 223315; nr. cad. 224280; Sectorul 4, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 29/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 236/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 204/54761/07.02.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de inițiere nr. 20/15.05.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 13/16.02.2018; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1591906/19.01.2018; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1575599/20682/04.01.2018; 

- Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București – aviz nr. 

22027/22.11.2017; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” 

București – Ilfov: aviz nr. 338703/04.12.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015; 

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

publică, republicată; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – B-dul Metalurgiei - Str. Drumul 

Jilavei (nr. cad. 213320; nr. cad. 222436; nr. cad. 223299; nr. cad. 223315; nr. cad. 224280; Sectorul 4, 

Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism 

(avizul Arhitectului Şef nr. 23/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat 

spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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. Drumul Binelui nr. 9, Sectorul 4, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 30.18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 237/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 347/9550/15.03.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 34/19.06.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 9/16.02.2018; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1591911/19.01.2018; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1575602/20680/04.01.2018; 

- Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București – aviz nr. 

22022/22.11.2017; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” 

București – Ilfov: aviz nr. 338701/11.12.2017; 

 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 nr. 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 documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Str. Drumul Binelui nr. 9, 

Sectorul 4, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației 

de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 25/28.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism 

reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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 B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, nr. 5F, nr. 5G, 

 nr. 5J, Sector 2, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti nr. 1034/30.01.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 33/18.04.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 240/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 2 – Certificat de urbanism nr. 127/18 „P”/27.02.2017; 

- Serviciul Român de Informații : aviz nr. 48.365/07.12.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 1/04.01.2018; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1578945/29.11.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1577317/21238/04.01.2018; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” 

București – Ilfov: aviz nr. 338741/13.12.2017; 

 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 documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 

nr. 5F, nr. 5G, nr. 5J, Sector 2, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente 

ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 08/29.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism, reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal Extindere Puz – Ansamblul A.N.L. „Henri  

Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa – Str. Avionului, Sector 1 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

176 din 30.05.2013 

 

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

specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 217/11.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 34/18.04.2018, și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 241/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitatea cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) 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 Termenul de valabilitate al documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Extindere PUZ 

– Ansamblul A.N.L. ”Henri Coandă” pe traseul Drumul Nisipoasa – Str. Avionului, Sector 1, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 176 din 30.05.2013, se prelungește până la data 

aprobării unei alte documentații de urbanism modificatoare. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 232 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului de Cooperare București – Chișinău în domeniul  

educației 

 

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

specialitate comun al Direcției Cultură, Învățământ, Turism și Centrului de Proiecte Educaționale și 

Sportive București – PROEDUS nr. 2447/13.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățâmânt, tineret, sport și educație civică nr. 11/17.04.2018, raportul 

Comisiei cultură, învățământ, turism nr. 18/18.04.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, 

cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 18/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 242/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Capitolul III din Protocolul privind dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Primăria Municipiului 

București și Primăria Municipiului Chișinău din data de 3 iunie 1997; 

 - Art. 3 din Protocolul de înfrățire dintre Primăria Municipiului București și Primăria Municipiului 

Chișinău din data de 4 noiembrie 1999; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7), lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă recunoașterea și recompensarea performanțelor școlare și extra școlare 

excepționale ale elevilor din Chișinău, în conformitate cu acordul de înfrățire, protocolul de colaborare și 

programul de cooperare dintre Municipiul București și Municipiul Chișinău, în cadrul programelor inițiate, 

derulate și finanțate la nivelul municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 

București – PROEDUS. 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul pentru implementarea Programului de Cooperare București – 

Chișinău în domeniul educației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 233 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea asocierii între Municipiul București și Comuna Snagov în  

vederea încheierii unui Acord de Asociere având ca obiect „proiectarea,  

implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui liceu la standardele  

internaționale pe terenul situat în Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea  

Narciselor nr. 8, județul Ilfov” 

 

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

specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 352/12.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățâmânt, tineret, sport și educație civică nr. 12/17.04.2018, raportul 

Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 17/18.04.2018 și 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 243/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

 - Adresa Clubului Sportiv Municipal București cu nr. 836/19.02.2018; 

 - Adresa Primăriei Comunei Snagov nr. 2633/22.02.2018; 

 - Adresa Direcției Generale Investiții nr. 68/ 19.03.2018; 

 - Adresa Primăriei Comunei Snagov nr. 4285/23.03.2018; 

 - Adresa Direcției Generale Investiții nr. 326/ 10.04.2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Snagov nr. 38/12.04.2018 

 În conformitatea cu prevederile: 

 - Art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă asocierea între Municipiul București și Comuna Snagov, în vederea încheierii unui 

Acord de Asociere având ca obiect, proiectarea, implementarea și finalizarea unei baze sportive și a unui 

liceu la standardele internaționale pe terenul situat în Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea Narciselor nr. 

8, județul Ilfov” 

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

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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 234 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018 

 

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

specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 1561/12.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 83/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și 

de disciplină nr. 244/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2018, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

modificările din anexa la prezenta hotărâre în bugetul și anexele la bugetul pe anul 2018. 

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic și RADET vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 235 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu  

anul 2019 

 

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

specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Venituri nr. 1807/11.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 84/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice şi 

de disciplină nr. 245/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitatea cu prevederile: 

 - Art. 491 alin. (1), art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2), art. 486 alin. (1) și alin. (2), art. 

489 alin. (1) și alin. (2), art. 490 și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Începând cu anul 2019, se aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale și sunt cele prevăzute 

în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Începând cu anul 2019, se aprobă nivelurile taxelor locale stabilite prin hotărâri ale Consiliului 

General al Municipiului București și sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2a la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Începând cu anul 2019, bonificația pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie, a 

impozitului pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport datorate de persoanele fizice pentru întregul an 

este de 10%. 

 Art. 5 Pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale prevăzute în prezenta hotărâre se 

percep majorări de întârziere conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare. 

 Art. 6 Sumele încasate de către Direcțiile de Impozite și Taxe Locale de sector pentru bugetul 

Municipiului București vor fi virate lunar, respectiv până la data de 10 a lunii următoare pentru veniturile 

încasate în luna anterioară. 

 Art. 7 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 – 6 și instituțiilor publice de interes 

local ale municipiului București. 
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 Art. 9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

instituțiile de interes local ale Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/15.11.2016 privind validarea  

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București 

 

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

specialitate nr. 8131/12.04.2018 al Direcţiei Juridic; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 246/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române 

cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

 Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 736/04.04.2018 înregistrată 

la Cabinet Secretar General cu nr. 1351/6/04.04.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 

1955/10.04.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se validează domnul chestor de poliție Voicu Mihai – Marius, director general al Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București în locul domnului chestor Nicu Dragoș Orlando, ca membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București. 

 Art. II Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 se modifică corespunzător prezentei hotărâri.  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 rămân neschimbate. 

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

Autoritatea Teritorială 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 19.04.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 237 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura  

simplificată proprie pentru achiziția de servicii de învățământ, de formare/perfecționare  

profesională și de servicii hoteliere aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.  

98/2016 

 

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

specialitate nr. 3700/1/12.04.2018 al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 13/17.04.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 247/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor (C.N.S.C.), cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 41 alin (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 3/2005 privind participarea la cursuri de perfecționare profesională a 

consilierilor generali ai Municipiului București și a personalului din cadrul aparatului permanent de 

lucru al C.G.M.B. ; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 318/2016 privind aprobarea normei interne a Municipiului București privind 

procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, 

prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă norma internă a Municipiului București privind procedura simplificată proprie pentru 

achiziția de servicii de învățământ, de formare/perfecționare profesională și de servicii hoteliere aferente 
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acestora, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 

prezenta horărâre.       

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 415/2016. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 2936/1/12.04.2018 şi Direcţiei 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 2409/12.04.2018.  

 Văzând raportul Comisiei de cultură şi culte nr. 17/18.04.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 85/18.04.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 248/18.04.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu: 

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

precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

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

 - Ordonanţa de Guvern 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; 

 - Ordonanţa de Urgenţă 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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 142 posturi, din care 12 de conducere, statul de 

funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, 

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

 Art. 2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 413/2016, precum şi orice altă prevedere contrară prezentei 

hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul de Revistă 

„Constantin Tănase” 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către acționarul Municipiul București, la  

cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea  

nominală, totală de 120 de lei, ce reprezintă 0,00112% din capitalul social al societății Compania  

Municipală Eco Igienizare București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București,  

Sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 4, et. 2, nr. de ordine în Registrul Comerțului  

Bucuresti: J40/9894/2017 și C.U.I.: 37804055 

  

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

comun de specialitate al Direcției Generale Economice și al Direcției Juridic nr. 8429/13.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 86/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și 

de disciplină nr. 249/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 11.2 - 11.5 din Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Eco Igienizare 

București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, str. Aristide Demetriade 

nr. 2, biroul nr. 4, et. 2, nr. de ordine în Registrul Comerțului Bucuresti: J40/9894/2017 și C.U.I.: 37804055. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preempțiune de către acționarul Municipiul București, la 

cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală 

totală de 120 de lei, ce reprezintă 0,00112% din capitalul social al societății Compania Municipală Eco 

Igienizare București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, str. Aristide 

Demetriade nr. 2, biroul nr. 4, et. 2, nr. de ordine în Registrul Comerțului Bucureşti: J40/9894/2017 și 

C.U.I.: 37804055. 

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

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

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 240 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către acționarul Municipiul București, la  

cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea  

nominală, totală de 120 de lei, ce reprezintă 0,0012% din capitalul social al societății Compania  

Municipală Iluminat Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București,  

Sectorul 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 21, nr. de înregistrare la Oficiul  

Registrul Comerțului Bucureşti: J40/10321/2017 și C.U.I.: 37832144 

  

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

comun de specialitate al Direcției Generale Economice și al Direcției Juridic nr. 8431/13.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 87/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și 

de disciplină nr. 250/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 11.2 - 11.5 din Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Iluminat Public 

București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, str. Aristide Demetriade 

nr. 2, biroul nr. 21, et. 2, nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului Bucureşti: J40/10321/2017 și 

C.U.I.: 37832144. 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preempțiune de către acționarul Municipiul București, la 

cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală, 

totală de 120 de lei, ce reprezintă 0,0012% din capitalul social al societății Compania Municipală Iluminat 

Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Aristide 

Demetriade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 21, nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului Bucureşti: 

J40/10321/2017 și C.U.I.: 37832144. 

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

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

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 241 
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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 funcții și Regulamentului de  

Organizare și Funcționare ale Casei Artelor ”Dinu Lipatti” 

  

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

specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 3779/1/16.04.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 2572/17.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 89/18.04.2018, raportul Comisiei Cultură și 

Culte nr. 18/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 227/19.04.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/19.07.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 15 posturi, din care 4 posturi de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Casei Artelor ”Dinu Lipatti”, serviciu public de 

interes local al municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile art. 6 și art. 7, precum și anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 la Hotărârea Consiliului General 

al Municipiului București nr. 395/2017 își încetează aplicabilitatea. 

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

Casa Artelor ”Dinu Lipatti” 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu  

U.A.T. Orașul Popești – Leordeni, județul Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe  

Șoseaua Berceni 

  

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 372/13.04.2018 și Direcției Patrimoniu nr. 

5206/13.04.2018. 

    Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 38/18.04.2018, raportul Comisiei 

pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 15/18.04.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 252/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

   Ținând cont de: 

 - Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr. 60/23.03.2018; 

 - Adresa Primăriei Sector 4 cu nr. 18357/08.04.2018 – Notă îndreptare eroare materială la  

   În conformitatea cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 26/2017 privind transmiterea unor străzi 

din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în 

administrarea Consiliului Local Sector 4 cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T. 

Orașul Popești – Leordeni, județul Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 243 
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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 1 să hotărască cu privire  

la cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni  

ASE), în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de  

existență a Academiei de Studii Economice din București – ”ASE 105” 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 2620/18.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 

5/19.04.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 22/19.04.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, 

sport și educație civică nr. 14/19.04.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 257/19.04.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și 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 Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

cooperarea cu Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE), în 

vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de 

Studii Econmice din București – ”ASE 105”. 

 Art. 2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de venituri 

și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

Consiliul Local al Secotrului 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 244 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire  

la asocierea /cooperarea dintre Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția  

Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară ”SO.SI.SE.SA” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti nr. 370/13.04.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice 

nr. 13/18.04.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali 

nr. 4/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 254/18.04.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și 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 împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la 

asocierea/cooperarea dintre Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sector 6 și 

Fundația Cultural Umanitară ”SO.SI.SE.SA”, în vederea asigurării măsurilor sociale pentru persoane aflate 

în dificultate. 

 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bucureşti, Consiliul 

Local Sector 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 245 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate nr. 2038/12.04.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 255/18.04.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia domnului Poșircaru Ion din funcţia de membru în Adunarea Generală a 

societăţii Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A. înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 

1386/6/18.04.2010 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1990/11.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii C.G.M.B nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Cimitire Bucureşti S.A.; 

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

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

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

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se desemnează domnul Iliescu Lucian Cătălin ca reprezentant al Municipiului Bucureşti prin 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Cimitire Bucureşti S.A., în locul domnului Poșircaru Ion. 

 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 19.04.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 19.04.2018 

Nr. 246 
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în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația Părinților din Școala 179 București 

................................................................................................................................................................................................................. 
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Hotărârea nr. 116 din 29.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016 prin 

care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publ ice 

Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco – Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a 

spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, 

Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a celor două unități de învățământ ........................................................ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1, pentru ședința  

din data de 29.03.2018 

 

 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. 372/28.11.2017 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 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul Oliver Leon Păiuși preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru ședința ordinară din data 29.03.2018. 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  77 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în  

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti și Asociația Play  

Kids Academy în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli  

prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere“ 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică; 

 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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; 

 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

 Având în vedere adresele formulate de Asociația Play Kids Academy și înregistrate la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 3910/01.02.2018 și nr. 10963/19.03.2018, reprezentată prin domnul Falemi 

Nana Ngassam, prin care se solicită sprijin financiar, în vederea desfășurării unui eveniment sportiv 

denumit “Cupa Intercartiere”, în perioada aprilie-iunie 2018; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1), art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și a alin. (3) 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 Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti și Asociația Play Kids Academy în 
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vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea 

proiectului comun “Cupa Intercartiere“. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 (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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  78 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G953/22.03.2018 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. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018; 

 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. 1251/608650/22.03.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021; 

 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 ulterioare și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt în valoare de 

1.355.490,42 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 

INIȚIAL 2018 

BUGET 

RECTIFICAT 

MARTIE 

INFLUENTE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.355.435,20 1.355.490,42 +55,22 

Secțiunea de funcționare 1.069.669,36 1.069.669,58 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 285.765,84 285.820,84 +55,00 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL  1.117.932,00 1.117.987,22 +55,22 
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SECTORULUI 1 

Secțiunea de funcționare 1.047.086,66 1.047.086,88 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 70.845,34 70.900,34 +55,00 

VENITURILE BUGETULUI  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

23.582,70 23.582,70 0,00 

Secțiunea de funcționare 22.582,70 22.582,70 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 1.000,00 1.000,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.117.932,00 mii lei se majorează cu 55,22 mii 

lei, devenind 1.117.987,22 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 2018 sunt în sumă de 23.582,70 mii lei, nerectificându-se; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

nerectificându-se; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei, 

nerectificându-se. 

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 

1.453.775,24 mii lei se majorează cu 55,22 mii lei, devenind 1.453.830,46 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 INIȚIAL 

2018 

BUGET 

RECTIFICAT 

MARTIE 

INFLUENTE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT CLS 1 
1.453.775,24 1.453.830,46 +55,22 

Secțiunea de funcționare 1.076.734,74 1.076.734,96 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 377.040,50 377.095,50 +55,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 
1.209.206,66 1.209.261,88 +55,22 
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Secțiunea de funcționare 1.047.086,66 1.047.086,88 +0,22 

Secțiunea de dezvoltare 162.120,00 162.175,00 +55,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI 

INSTITUȚIILOR  

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

30.648,08 30.648,08 0,00 

Secțiunea de funcționare 29.648,08 29.648,08 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 1.000,00 1.000,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
18.626,50 18.626,50 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 18.626,50 0,00 

  

 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 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, (…)”; 

 

 b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 7.065,38 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, cu modificarile si 

completarile ulterioare, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul 

anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 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 

2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  
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 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.206,66 mii lei se 

majorează cu 55,22 mii lei, devenind 1.209.261,88 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.209.261,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, 

din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.047.086,88 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.175,00 mii lei. 

 

 (2) 75.425,37 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 71.113,37 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.312,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

   

 (3) 46.399,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.756,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 643,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (5) 1.091,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 391,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (6) 49.068,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 33.712,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, nerectificându-se; 

  

 (7) 271.532,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Secțiunea de funcţionare este în sumă de 253.295,14 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (8) 59.236,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.423,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1);  

 

 (9) 174.983,61 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 117.032,61 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 57.951,00 mii lei, nerectificându-se; 

 (10) 221.401,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.617,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  
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 (11) 82.352,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 61.710,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 20.642,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.4  (1.2.1.4.1); 

 

 (12) 170.313,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.464,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (13) 39.282,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.085,76 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 8.197,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 Art. 2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 este în sumă de 30.648,08 mii lei. 

 

 (1) 30.648,08 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.648,08 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.000,00 mii lei. 

 

 (2) 15.832,08 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.832,08 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei. 

 

 (3) 14.816,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 13.816,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.000,00 mii lei.   

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 mii lei, şi 

este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 195.294,00 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 195.294,00 mii lei; 

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

  

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, fiind 

repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1) 18.626,50 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 18.626,50 mii lei. 

 

 (2) 18.626,50  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 
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 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 376.895,50 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 
BUGET INIŢIAL 

2018 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 161.975,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 
1.000,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 195.294,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 18.626,50 

 

 Art. 4.  

 (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Management Economic, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  79 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 63/2008 privind prevenirea, combaterea şi 

 sancţionarea contravenţiilor la nivelul asociaţiilor de proprietari şi locatari 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Poliția Locală Sector 1 avizată de Direcția Juridică; 

 Ţinând cont de raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând in considerare prevederile HGR 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/2008 pentru prevenirea, combaterea şi 

sancţionarea contravenţiilor la nivelul asociaţiilor de proprietari şi locatari; 

 În temeiul prevederilor art.45 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.I. Art. 1 lit. d) din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 63/2008 privind prevenirea, 

combaterea şi sancţionarea contravenţiilor la nivelul asociaţiilor de proprietari şi locatari se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 ”Articolul 1 lit. d) menţinerea şi/sau angajarea, de către asociaţia de proprietari a unui administrator 

persoana fizică care nu este atestată pentru funția de administrator sau persoana juridică care nu este 

autorizată în condiţiile legii;” 

 Art.II. (1) Primarul Sectorului 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotătâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  80 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile 

 financiare, inclusiv anexele la acestea, 

la data de 31 decembrie 2017 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  ; 

 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, cu modificările ulterioare; 

 Ținând seama de art.57 alin (1)”Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare 

autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie” şi alin. (4) 

“Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de 

credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările 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; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului 

general consolidat pe anul 2017, cu rectificările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (2) lit. a), art. 63 alin. (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 

31.12.2017, conform anexelor:  

 Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2); 

 Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr. 2; nr. 2.1; 2.1.1( 2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr. 2.1.3; nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.5.3); nr. 2.1.6(2.1.6.1; 

2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 

2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); nr.2.1.7; (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr. 2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 
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2.1.8.3; 2.1.8.4; 2.1.8.5; 2.1.8.6; 2.1.8.7); nr. 2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr. 2.1.10 

(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr. 2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 

2.1.11.3; 2.1.11.4); nr. 2.1.12 (2.1.12.1); nr. 2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3; 2.1.13.4). 

 Art.2. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2017, conform anexelor: 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2);  

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1); nr. 4.1.3 (4.1.3.1)  

 Art.3. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 

1 la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 Art.4. – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 

1 la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 6 (6.1; 6.1.1; 6.1.1.1;). 

 Art.5. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală 

a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi 

serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  81 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea  

închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ  

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare  

Publice Sector 1, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 

avizat de Direcția Juridică; 

 Ținând cont de 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; 

 Luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit dispozițiilor art. 108 și art. 112 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și 

completată; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea 

închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, modificată și completată prin H.C.L. Sector 1 nr. 

3/31.01.2013, H.C.L. Sector 1 nr. 49/26.03.2014 și H.C.L. Sector 1 Nr. 136/21.08.2015;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (1) 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. Începând cu data prezentei, Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, 

modificată și completată prin H.C.L. Sector 1 nr. 3/31.01.2013, H.C.L. Sector 1 nr. 49/26.03.2014 și H.C.L. 
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Sector 1 nr. 136/21.08.2015, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind 

aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat 

de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, 

rămân nemodificate.  

 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor 

menționate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  82 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiei 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 

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; 

 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 stabilirea 
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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. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 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; 

 Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 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; 

 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 Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  al 

Municipului București și al instituției 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 
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al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  83 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 virarea sumelor din “Excedentul anilor precedenţi aferent 

contribuţiei de întreţinere a persoanelor asistate” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 la bugetul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 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; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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 art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de art. 70 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, potrivit căruia 

„Autorităţile deliberative pot hotărî ca excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice 

subordonate, finanţate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c,) să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea 

sumelor încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată”; 

 Având în vedere prevederile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi 

atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în 

baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 În conformitate cu Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate 

de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de 

susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 

datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap 

sau de susţinătorii acestora; 

 Având în vedere necesitatea virării soldului „Excedentul anilor precedenți” din cadrul art. 33.10.13 

”Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în contul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) 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 stabileşte virarea prin ordin de plată din contul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, în contul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a sumei de 

721.688,31 lei, reprezentând „Excedentul anilor precedenţi” aferent „Contribuţiei de întreţinere a 

persoanelor asistate”. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sectorul 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  84 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță,  

burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din  

învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1  

pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2017 -2018  

 

 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 Direcția Management Economic; 

 Ținând cont de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-

media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 3470/07.03.2012; 

 În baza situației centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul A.U.I.P.U.S.P. 

– Sector 1 a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), 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 aprobă acordarea unui număr total de 17.260 burse (de merit, de performanță, de studiu 

și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 

1, București pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2017 -2018.  

 Art. 2. – Se aprobă cuantumul unei burse de performanță pentru anul școlar 2017– 2018, în sumă 

de 600 lei/lună/elev. 

 Art. 3. – Se aprobă cuantumul unei burse de merit, de studiu sau de ajutor social pentru anul școlar 

2017 - 2018, în sumă de 300 lei/ lună/ elev. 
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 Art. 4. (1) - Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  85 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală 

 din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

 şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

 

 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 avizat de Direcția 

Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-

media și culte; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare și prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, 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 stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale 

”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data 

de 1 ianuarie 2018; 
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 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 73/21.03.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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.I. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale 

”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data 

de 1 ianuarie 2018, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale 

”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data 

de 1 ianuarie 2018 rămân neschimbate.  

 Art.III. (1) Primarul 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 structurilor 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  86 

Data:  29.03.2018 

 

 

*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 desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, 

cu ocazia zilei internaţionale a romilor 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;  

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) 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 desfăşurarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, în data de 12.04.2018 a evenimentului cultural-educativ “Prietenul meu de altă etnie”, 

organizat cu prilejul zilei internaţionale a romilor, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităţii se suportă din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  87 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 stabilirea situaţiei juridice a imobilului, teren + construcţie,  

aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1  

și în administrarea Poliţiei Locale Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul 

de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 

avizat de Direcția Juridică; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/24.09.2009 privind darea în 

administrare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 a imobilului, 

teren + construcţie, aflat în proprietatea sa, situat în București, sector 1, str. Buziaș nr. 23, către Direcţia 

Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 pentru o perioadă de 5 ani, în scopul desfășurării activităţii și 

aprobarea diminuării bugetului aferent fondului de rulment al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului Sector 1 cu 491.965 lei și majorarea bugetului fondului de rulment al Direcţiei Generale 

de Poliţie Comunitară Sector 1 cu 491.965 lei, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 135/28.08.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 124 din 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 



99 

 

 Art.1. - (1) Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

365/24.09.2009 privind darea în administrare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 

Copilului Sector 1 a imobilului, teren+construcţie, aflat în proprietatea sa, situat în București, sector 1, str. 

Buziaș nr. 23, către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 pentru o perioadă de 5 ani, în scopul 

desfășurării activităţii și aprobarea diminuării bugetului aferent fondului de rulment al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 cu 491.965 lei și majorarea bugetului fondului de rulment 

al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 cu 491.965 lei, cu modificările ulterioare prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/28.08.2014. 

 (2) Imobilul, teren + construcţie, situat în București, sector 1, str. Buziaș nr. 23 revine în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 și Poliţia Locală Sector 1 vor realiza demersurile 

administrative în vederea punerii în executare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, sens în care se 

împuternicesc conducătorii celor instituţii în vederea semnării procesului-verbal de predare-primire.  

 Art. 3.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 și Poliţia Locală 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  88 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul 

structurilor de tip rezidenţial, complex social de servicii de tip creşă şi în sistemul 

de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 vizat de Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în 

baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) 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: 
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 Art.1. - Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip 

rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 

 

 a) pentru componenta tip centru de plasament, inclusiv centru maternal: costul mediu lunar de 

întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 5.326 lei, din care 3.191 lei cheltuieli de personal 

şi 2.135 lei cheltuieli materiale; 

 

 b) pentru componenta complex social de servicii tip creşă: costul mediu lunar de 

întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 1.769 lei, din care 1.253 lei cheltuieli de personal 

şi 516 lei cheltuieli materiale; 

 

 c) pentru componenta modulele de recuperare şi reabilitare neuropshihiatrică şi casele de tip 

familial: costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 7.458 lei, din care 

5.030 lei cheltuieli de personal şi 2.428 lei cheltuieli materiale; 

 

 d) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1: costul mediu lunar de întreţinere/copil 

protejat este stabilit la suma de  2.435 lei. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  89 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul 

centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de 

Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor nr. 1887/2016 

privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele 

rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi 
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în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art.81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - (1) Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar dependent pe baza căruia se 

face decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoanele cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, la suma de 5.978 lei, din care 3.977 lei cheltuieli de personal şi 2.001 lei cheltuieli materiale.  

 (2) Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar independent pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoanele cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1, la suma de 5.839 lei, din care 3.977 lei cheltuieli de personal şi 1.862 lei cheltuieli materiale. 

 Art.2. - (1) Primarul 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  90 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar 

în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare,  

compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov şi Modulul  

Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina 

din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de 

Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1887/2016 

privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele 
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rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi 

în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) 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 stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Milcov şi Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 

 

 a) pentru Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov:  

  pentru beneficiarii – persoane dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei 

funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza 

activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi (situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi 

dizabilităţii şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate): 

7.575 lei, din care 5.413 lei cheltuieli de personal şi 2.162 lei cheltuieli materiale; 

  pentru beneficiarii - persoane independente: 7.212 lei, din care 5.413 lei cheltuieli de 

personal şi 1.799 lei cheltuieli materiale; 

 

 b) pentru Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina:  

  pentru beneficiarii - persoane dependente, care, ca urmare a pierderii autonomiei 

funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza 

activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi (situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi 

dizabilităţii şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate): 

6.850 lei, din care 4.650 lei cheltuieli de personal şi 2.200 lei cheltuieli materiale; 

  pentru beneficiarii - persoane independente: 6.618 lei, din care 4.650 lei cheltuieli de 

personal şi 1.968 lei cheltuieli materiale; 

 Art. 2. - (1) Primarul 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. 

 



106 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  91 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul 

Centrului Multifuncţional Phoenix din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de 

Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) 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: 
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 Art.1. - Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului 

Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

la valoarea de 2.200 lei/lună, din care 1.204 lei cheltuieli de personal şi 996 lei cheltuieli materiale.   

 

 Art.2. - (1) Primarul 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  92 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul 

Centrului de zi “Un Pas Împreună” din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate, precum şi Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 

67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) 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: 
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 Art.1. - Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de zi 

„Un Pas Împreună” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, la 

valoarea de 2.548 lei/lună, din care 1.202 lei cheltuieli de personal şi 1.346 lei cheltuieli materiale.   

 Art.2. - (1) Primarul 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  93 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar 

pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul 

Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi 

în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de 

Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale, 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) 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 stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului 

Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 
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 pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

 

 a) pentru beneficiarii - persoane dependente, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale 

din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale 

vieţii de zi cu zi (situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi 

exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate): costul mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.425 lei, din care 2.590 lei 

cheltuieli de personal şi 1.835 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru 

stabilirea contribuţiei 1.167 lei; 

 

 b) pentru beneficiarii - persoane semidependente: costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar 

pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.420 lei, din care 2.590 lei cheltuieli de personal şi 

1.830 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru stabilirea contribuţiei 

1.136 lei; 

 

 c) pentru beneficiarii - persoane independente: costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.155 lei, din care 2.590 lei cheltuieli de personal şi 1.565 

lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru stabilirea contribuţiei 1.043 lei; 

 

 pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

 

 a) pentru beneficiarii - persoane dependente: costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.041 lei, din care 2.375 lei cheltuieli de personal şi 1.666 

lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru stabilirea contribuţiei 1.065 lei; 

 

 b)  pentru beneficiarii - persoane semiindependente: costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar 

pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.994 lei, din care 2.375 lei cheltuieli de personal şi 

1.619 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru stabilirea contribuţiei 

1.052 lei; 

 

 c)  pentru beneficiarii - persoane independente: costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar 

pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.902 lei, din care 2.340 lei cheltuieli de personal şi 

1.562 lei cheltuieli materiale, iar cost mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru stabilirea contribuţiei 949 

lei; 

 

 pentru componenta de protecţie în regim de urgenţă din cadrul Complexului Social de 

Servicii Odăi: 

 a) costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 

3.450 lei, din care 1.590 lei cheltuieli de personal şi 1.860 lei cheltuieli materiale. 
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 Art.2. - (1) Primarul 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  94 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Metodologiei privind admiterea beneficiarilor în cadrul 

Complexului Social de Servicii Odăi - componenta pentru persoane vârstnice - şi Complexul 

Social de Servicii Străuleşti din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

avizat de Direcția Juridică; 

 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. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 - legea asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n), 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 Metodologia privind admiterea beneficiarilor în cadrul Complexului Social de 

Servicii Odăi - componenta pentru persoane vârstnice - şi Complexul Social de Servicii Străuleşti din 

structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. - (1) Primarul 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. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  95 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 împuternicirea expresă a  

Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea 

derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de 

plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;  

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 Ţinând seama de Certificatul de acreditare seria AF nr. 000424, eliberat la data de 14.04.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. n) 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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire 

de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health 

AID România”. 

 

 Art. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modul de derulare a parteneriatului vor face 

obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate. 
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 Art. 3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe 

seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile pentru a duce la ăndeplinire prevederile prevăzute 

la art. 1 şi art.2.  

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  96 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România, 

în vederea derulării Programului „SOS Satul Copiilor Bucureşti – SOS comunităţi de tineri” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

 Având în vedere Certificatul de acreditare seria AF nr. 000431, eliberat de Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în data de 15.04.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. n) 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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării Programului 

„SOS Satul Copiilor Bucureşti – SOS comunităţi de tineri”. 
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 Art. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modul de derulare a parteneriatului vor face 

obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate. 

 

 Art. 3.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe 

seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prevăzute 

la art. 1 şi art. 2.  

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  97 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă  a 

Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia „Viaţă şi Lumină”, 

în vederea derulării Proiectului „Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;  

  

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, și raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială; 

  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 

 Având în vedere Certificatul de acreditare seria AF nr. 000445, eliberat de Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) 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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
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Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia „Viaţă şi Lumină”, în vederea derulării Proiectului „Centrul de 

Plasament Viaţă şi Lumină”. 

  

 Art.2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modul de derulare a parteneriatului vor face 

obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate. 

  

 Art.3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe 

seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prevăzute 

la art. 1 şi art. 2.  

 

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  98 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, 

pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Vasilache Manuela Monica, ca măsură de prevenire şi combatere a  

marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 avizat de 

Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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. 166/31.10.2013 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. 97/28.04.2017 privind aprobarea 

acordării unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Vasilache Manuela Monica, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale; 

 Văzând cererea doamnei Vasilache Manuela Monica, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 10317/27.02.2018;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2),  art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o 

perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Vasilache Manuela Monica, 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. 166/31.10.2013 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, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 şi doamna Vasilache Manuela Monica şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  99 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

a unui ajutor financiar în valoare de 1.900 lei, pentru participarea a 3 persoane cu  

handicap şi a unui însoţitor, la 2 competiţii sportive, 

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 

Direcția Management Economic; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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 solicitările depuse de Asociaţia Club Sportiv "Noblesse Oblige"  Bucureşti, înregistrate la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 14014/19.03.2018, respectiv 

nr. 14015/19.03.2018;  

 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 si 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 400 lei pentru sportiva 

Popescu Andreea, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare și masă, necesare participării la competiția 

sportivă CUPA DANUBIUS ce va avea loc în perioada 17-19 mai 2018 la Galați. 

 

 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 400 lei pentru 
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sportivul Ionescu Valter, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare și masă și transport, necesare 

participării la competiția sportivă CUPA DANUBIUS ce va avea loc în perioada 17-19 mai 2018 la Galați . 

 

 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 1.100 lei, pentru 

sportivul Stroie Constantin și însoțitorul acestuia, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare, masă și/sau 

transport, necesare participării la competițiile sportive TAUR DE AUR, organizată la Chișinău în perioada 

24-27 aprilie 2018, respectiv CUPA DANUBIUS ce va avea loc în perioada 17-19 mai 2018 la Galați. 

 

 Art. 4. - Suma totală de 1.900 lei, defalcată conform art. 1, art. 2 şi art. 3 se acordă sportivilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora, din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sectr 1,  respectând procedura aplicabilă ajutoarelor de urgenţă.  

 

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  100 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. AEROMODELULUI NR. 25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1028/21.03.2018 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. 259/21.12.2016 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. 213/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2667/27.02.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Eugen M. Ionescu. 

 

 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. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. AEROMODELULUI NR. 25 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 213/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  101 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. DĂRMĂNEȘTI NR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1032/21.03.2018 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. 218/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3269/14.03.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Dragoș Constantin Perju și 

studiu de însorire însușit de arh. Maria Luiza Budescu. 

 

 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. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 11A - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 218/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  102 

Data:  29.03.2018 

 

 

*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) 

INTRAREA SOLD. DOBRE D. IOAN NR. 8 (FOST NR. 14, NR. 14A) - SECTOR 1 AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1025/21.03.2018 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. 259/21.12.2016 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. 209/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 19581 din 20.11.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Eugen M. Ionescu. 

 

 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; 

 P.U.Z. - Închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef 

nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014, avizul arhitectului șef 

nr.13/28.07.2014. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – INTRAREA SOLD. DOBRE D. IOAN NR. 8 

(FOST NR. 14, NR. 14A) - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 

209/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  103 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*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 SLĂTIOAREI NR. 5 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1026/21.03.2018 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. 259/21.12.2016 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. 211/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10819 din 20.07.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 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. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 5 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 211/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  104 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


134 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NAVIGAȚIEI NR.78 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1038/21.03.2018 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. 222/15.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB  nr.10828/20.07.2017. 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

ing. Cristian I. Căiță 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de cond.arhitect 

Patric Cornel Frecan Petre 

 

 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. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. NAVIGAȚIEI NR. 78 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 222/15.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  105 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

*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 modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 44A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1027/21.03.2018 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. 259/21.12.2016 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. 212/13.03.2018 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. 17518/23.10.2017. 

 

 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. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “MODIFICARE P.U.D. – STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 

44A - SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 212/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  106 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

*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 ȘI PAVEL NR. 67 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1029/21.03.2018 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. 259/21.12.2016 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. 214/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7096/12.07.2017; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 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. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 67 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 214/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  107 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*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. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 46 – 48 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1036/21.03.2018 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. 223/15.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Circulație PMB nr. 20695/24139/30.01.2018. 

 Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Daniel Ghe. Stanciu. 

 Aviz Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 15099/21.07.2017. 

 

 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.259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 46 – 48 

- SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 223/15.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  108 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

*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. STRAULEȘTI NR. 69F - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1023/21.03.2018 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. 210/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr.12531/11.09.2017.  

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 - Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Irina Anamaria L. Cioangher. 

 - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr. 23876/1028 din 18.10.2017, Certificat Nr. Poștal nr. 

1566664/15397/1 din 06.11.2017. Ridicare topografică însușită de topometrist autorizat ing. 

Șerban Virgil Florin. 

 

 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.Z. – “Șos. Straulești nr. 69-71, 69A, 69D aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 286/29.09.2016, Aviz S.U.- 

P.M.B. nr. 17/25.04.2016”. 
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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. STRĂULEȘTI NR. 69F - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 210/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  109 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

*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/


144 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. TIMIȘULUI NR. 16 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1024/21.03.2018 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. 259/21.12.2016 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. 217/13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 22508/983/09.02.2018; 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. 

Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. 

 

 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. 259/21.12.2016 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) 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 documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. TIMIȘULUI NR. 16 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 217/13.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  110 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

*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. TROTUȘULUI NR.13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 1034/21.03.2018 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. 220/15.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

    Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. PMB nr. 11837/19.05.2015. 

 - Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare – P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing.     

   ing. Alina Maria Anca Mareș     

 Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Bogdan Gheorghe Ștefureac și 

ilustrare volumetrică însușită de cond.arhitect Florea Ștefurea. 

 

 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. 259/21.12.2016 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) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – STR. TROTUȘULUI NR.13 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 220/15.03.2018, 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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  111 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 sterilizarea gratuită a câinilor şi pisicilor fără pedigree, cu deţinător,  

de pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Poliţia Locală Sector 1- Serviciul Poliţia Animalelor avizat de Direcția Management Economic și de 

Direcția Investiții; 

 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 prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

 În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar, republicată, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 98/2016 a achiţiţiilor publice, 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

 Ţinând cont de prevederile art. 41, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru 

aprobarea Normelor metodoligice de aplicare a Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

 Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 29.03.2018; 

 Având în vedere amendamentele formulate de doamna consilier Ilinca Macarie; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, 

 

 În temeiul art. 36 alin. (6), art. 45 alin. (2) și alin. (5) teza a II-a, 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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se împuterniceşte Poliţia Locală Sector 1 să organizeze o procedură internă în temeiul art. 7 

alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 a achiziţiior publice, având ca obiect încheierea unui acord cadru de 

prestări servicii medical-veterinare cu data de finalizare 31.12.2018. 

 Art. 2. - (1) Se constituie o comisie formată din 5 membri pentru a asista procedura și pentru a 

aproba acordul cadru la care se face referire în art. 1 al prezentei Hotărâri. Comisia are următorul conținut: 

1 reprezentant al Poliției Locale a Sectorului 1, 1 reprezentant al Poliției Animalelor din cadrul Poliției 

Locale a Sectorului 1 și 3 consilieri locali. 

 (2) Consilierii locali aleși pentru a face parte din comisia menționată la alin. (1) sunt: 

  a) Cristian Adrian Tudose; 

  b) Iuliana Cristina Grigorescu; 

  c) Manuela Mureșan. 

 Art. 3. - Obiectul acordului cadru îl constituie sterilizarea gratuită a unui număr maxim de 500 câini şi 

a unui număr maxim de 500 pisici fără pedigree, cu deţinător, aflaţi în proprietatea persoanelor fizice, 

cetăţeni ai Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, urmând ca serviciile prestate să fie plătite de către Poliţa 

Locală Sector 1 din bugetul propriu pe anul 2018. 

 Art. 4. - Valoarea estimată a sterilizării câinilor este de 210 lei fără TVA/femelă şi 170 lei fără 

TVA/mascul şi valoarea estimată a sterilizării pisicilor este de 160 lei fără TVA/femelă şi 130 lei fără 

TVA/mascul. 

 Art. 5. - Se pot încheia acorduri cu toate cabinetele veterinare care își exprimă dorința și care 

îndeplinesc condițiile din Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar nr. 

160/1998, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 6. - Achiziţia serviciilor de sterilizare va fi organizată în baza art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

98/2016 a achiziţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin organizarea unei proceduri 

interne de către Poliţia Locală Sector 1, ulterior adoptării prezentei hotărâri şi a asigurării sursei de 

finanţare. 

 Art. 7. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate. 

 Art. 8. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 și membrii desemnați în art. 2 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  112 

Data:  29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 București împuternicirea expresă în  

vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația  

Viitorul prin Educație și Sport, în vederea desfășurării proiectului “Trofeul Micilor Campioni  

Grivița – Primăria Sectorului 1”, în luna mai, 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 avizat de Direcția Juridică; 

 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu, 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; 

 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educatiei fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 

 Având în vedere adresa inaintată de Asociația Viitorul prin Educație și Sport și inregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București, cu nr. 9588/09.03.2018, reprezentată prin Mihai Duță, în calitate de 

Președinte, prin care se solicită aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 și Asociația 

Viitorul prin Educație și Sport, în vederea desfășurării Proiectului “Trofeul Micilor Campioni Grivița – 

Primăria Sectorului 1”, în luna mai, 2018. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. k) și q), a alin. (3) 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: 
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 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Viitorul prin Educație și Sport 

în vederea acordării, de către Consiliul Local al Sectorului 1, a unui sprijin financiar pentru implementarea 

proiectului comun “Trofeul Micilor Campioni Grivița – Primăria Sectorului 1”, în luna mai, 2018. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 (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 azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  113 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese a  

Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a  

Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația 

 Sportivă ”Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național ”Sfântul Sava”, în curs de constituire 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 avizat de 

Direcția Juridică; 

 Ținând cont de 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; 

 Având în vedere solicitarea Colegiului Național ”Sfântul Sava” nr. 4015/14.12.2017, înregistrată la 

Registratura Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 

sub nr. 16303/14.12.2017; 

 În conformitate cu art. 112 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ținând cont de dispozițiile art. 24, art. 25 și art. 80 alin. (14) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice 

şi sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art. 16 alin. (6) din Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor 

sportive școlare, aprobat prin OMECTS nr. 2880/20.12.2007; 

 Luând în considerare art. 7 lit. c) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 3462/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 151/20.07.2001 

privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale 

Sectoarelor 1 – 6; 

 Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009, prin care 

se înființează Administraţia Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 

având ca atribuţie administrarea patrimoniului unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza sectorului 

1, preluate spre administrare de către Consiliul Local al Sectorului 1, în baza Hotărîrii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 151/2001;   
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 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 124 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 pentru 

încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de comodant, și Asociația 

Sportivă ”Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național ”Sfântul Sava”, în curs de constituire, în calitate de 

comodatar, având ca obiect sala S13, în suprafață de 22 mp, aflată la demisol, în cadrul Colegiului 

Național ”Sfântul Sava”, (imobil cu sediul în str. G-ral Berthelot, nr. 23, Sector 1, București, transmis în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 151/20.07.2001), pentru o durată de 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile legii, exclusiv 

în vederea stabilirii sediului asociației sportive ante menționate și a funcționării corespunzătoare a 

acesteia.  

 Art. 2.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, 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 adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  114 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a împuternicirii exprese a  

Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a  

Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația 

Părinților din Școala 179 București 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 avizat de 

Direcția Juridică; 

 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; 

 Având în vedere adresa Asociației Părinților din Școala 179 București din data de 26.09.2016, 

înregistrată la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 34088/27.09.2016 și direcționată 

spre soluționare Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 

1, unde a fost înregistrată sub nr. 14654/04.10.2016, prin care a solicitat permisiunea de a continua să 

existe în spațiul Școlii Gimnaziale nr. 179, fără condiționarea plății unei chirii și a unei cote din costurile de 

întreținere ale școlii; 

 Având în vedere adresa Asociației Părinților din Școala 179 București nr. 1/06.01.2017, înregistrată 

la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 729/10.01.2017 și direcționată spre 

soluționare Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, 

unde a fost înregistrată sub nr. 532/13.01.2017, prin care a solicitat încheierea unui contract de comodat 

care să permită funcționarea asociației în spațiul situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 179, la demisol (sub 

sala de festivități, spațiu ce a fost renovat în cadrul unui proiect anterior de către Organizația World Vision); 

 În baza adresei nr. 498/14.03.2018, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 2665/15.03.2018, prin care 

unitatea de învățământ - Școala Gimnazială nr. 179 - își dă acordul pentru darea în folosința gratuită a 

Asociației Părinților din Școala 179 București a unui spațiu în suprafață de 52,05 mp, aflat în subsolul sălii 

de festivități din incinta Școlii Gimnaziale nr. 179, cu acces direct din curtea școlii; 

 În conformitate cu art. 112 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 151/20.07.2001 

privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale 

Sectoarelor 1 – 6; 
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 Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009, prin care 

se înființează Administraţia Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 

având ca atribuţie administrarea patrimoniului unităţilor de învătământ preuniversitar de pe raza sectorului 

1, preluate spre administrare de către Consiliul Local al Sectorului 1, în baza Hotărîrii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 151/2001;   

 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 124 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 pentru 

încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de comodant, și Asociația 

Părinților din Școala 179 București, în calitate de comodatar, având ca obiect spațiul în suprafață de 52,05 

mp, aflat în subsolul sălii de festivități a Școlii Gimnaziale nr. 179 (imobil cu sediul în București, Sector 1, 

strada Ardealului nr. 34, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/20.07.2001), pentru o durată de 10 (zece) ani, cu 

posibilitatea prelungirii, în condiţiile legii, exclusiv în vederea funcționării și organizării activităților Asociației 

Părinților din Școala 179 București. 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, 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 adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  115 

Data:  29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016 prin  

care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de Învățământ  

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco –  

Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a spațiului  

dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în  

București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a 

 celor două unități de învățământ 

 

 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; 

 Ținând cont de 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 şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educaţiei naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  

 În baza Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a 

drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime 

de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului; 

 Având în vedere solicitarea Liceului Greco – Catolic „‟Timotei Cipariu” nr. 47/27.03.2018, înregistrată 

la registratura Generală a Sectorului 1 sub nr. 12166/27.03.2018; 

 Luând în considerare solicitarea Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 nr. 169/31.01.2018, 

înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 sub nr. 1075/31.01.2018; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016 prin care Consiliul Local al 

Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco – Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi 

nr. 97, Sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu 

sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a 

celor două unități de învățământ (denumită în continuare ”Hotărârea Consiliului Local nr. 

171/29.09.2016”); 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. n), și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 171/29.09.2016 se modifică și se completează și va 

avea următorul cuprins:  

 

”Art. 2. (1) Cheltuielile de reamenajare și reutilare ale spațiului menționat vor fi suportate de către Liceul 

Greco – Catolic „‟Timotei Cipariu”. 

 

(2) Cheltuielile pentru hrana elevilor de la cele două unități de învățământ vor fi suportate separat de către 

fiecare unitate de învățământ pentru elevii proprii, pe baza listelor de prezență, cu mențiunea că, în cazul 

elevilor Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, costul hranei elevilor proprii va fi achitat în limita 

alocației de hrană/zi/copil aprobată prin legile speciale în vigoare pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale, pe bază certificatelor de orientare școlară și profesională deținute de elevi. 

 

(3) Cheltuielile pentru plata utilităților (electricitate, apă, gaze) vor fi suportate de către ambele unități de 

învățământ, conform Acordului de colaborare. 

 

(4) Decontarea cheltuielilor pentru hrana elevilor Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 se va realiza 

pe baza documentelor financiar-contabile justificative, întocmite conform prevederilor O.M.F.P. nr. 

2634/2015, transmise de către Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 către Liceul Greco – Catolic 

„‟Timotei Cipariu”, în baza listelor primite cuprinzând beneficiarii alocației de hrană pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale, la nivelul sumelor menționate la alin. (2).” 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 171/29.09.2016 rămân nemodificate. 

 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Greco – Catolic „‟Timotei Cipariu” și Directorul Școlii 

Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 

1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

Oliver Leon Păiuși SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  116 

Data:  29.03.2018 
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Hotărârea nr. 87 din 26.04.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017 privind 

aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Reabilitarea 

termică a sediului  Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”…………………….. 

 

 

180 

Hotărârea nr. 88 din 26.04.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al  Municipiului 

București de atribuire a denumirii de „Aleea Piaţa Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor şi laterala 

Vest a Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti……………………………………………………………………………………….... 

 

 

182 

Hotărârea nr. 89 din 26.04.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019………………………………………………………………………………… 

 

 

184 

Hotărârea nr. 90 din 26.04.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017……………………………………………… 

 

 

 

187 

Hotărârea nr. 91 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr. 59, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

190 

Hotărârea nr. 92 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 12, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

193 

Hotărârea nr. 93 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr.15, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

196 

Hotărârea nr. 94 din 26.04.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu  nr. 241-273, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

199 

Hotărârea nr. 95 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 158, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

202 
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Hotărârea nr. 96 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ocolului nr. 2, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

205 

Hotărârea nr. 97 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 3, Sector 2, 

București…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

208 

Hotărârea nr. 98 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Nicolae Cartojan nr. 18, Sector 2, 

București…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

211 

Hotărârea nr. 99 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Şos. Vergului nr. 2A, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

214 

Hotărârea nr. 100 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 140, Sector 2, 

Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

217 

Hotărârea nr. 101 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

220 

Hotărârea nr. 102 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 109-119, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

223 

Hotărârea nr. 103 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, 

Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

226 

Hotărârea nr. 104 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Episcopul Radu nr. 58, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

229 

Hotărârea nr. 105 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

232 

Hotărârea nr. 106 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Savu Marin nr. 75, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

235 

Hotărârea nr. 107 din 26.04.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Delea Veche nr. 29, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

238 

Hotărârea nr. 108 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Biserica Floreasca nr. 8, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

241 

Hotărârea nr. 109 din 26.04.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 11, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

244 
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Hotărârea nr. 110 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

247 

Hotărârea nr. 111 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr.49-51, Sector 2, Bucureşti……… 

 

 

250 

Hotărârea nr. 112 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Elev Ştefănescu Ştefan  nr.82, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

253 

Hotărârea nr. 113 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Petre nr. 19, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

256 

Hotărârea nr. 114 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

259 

Hotărârea nr. 115 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Savu Marin nr. 73, Sector 2, 

Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

 

 

 

262 

Hotărârea nr. 116 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vidin nr. 89, Sector 2, Bucureşti……………… 

 

 

265 

Hotărârea nr. 117 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 78, Sector 2, București……… 

 

 

268 

Hotărârea nr. 118 din 26.04.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 22, Sector 2, București………… 

 

 

271 

Hotărârea nr. 119 din 26.04.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, 

București…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

274 

Hotărârea nr. 120 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, 

București…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

277 

Hotărârea nr. 121 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Magnoliei nr. 89 - 91, Sector 2, București…… 

 

 

280 

Hotărârea nr. 122 din 26.04.2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Irimicului nr. 24, Sector 2, 

București…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

283 

Hotărârea nr. 123 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 3, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

286 

Hotărârea nr. 124 din 26.04.2018 privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăuşilor nr. 44-46, Sector 2, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

289 

Hotărârea nr. 125 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Beirut nr. 7, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

292 

  



162 

 

Hotărârea nr. 126 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 34, Sector 2, Bucureşti………….. 

 

 

295 

Hotărârea nr. 127 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului  nr. 134, Sector 2, Bucureşti………… 

 

 

298 

Hotărârea nr. 128 din 26.04.2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ilarie Chendi nr.7, Sector 2, Bucureşti…………. 

 

 

301 

Hotărârea nr. 129 din 26.04.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca 

urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr.69 Bis, Sector 2, 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

304 

Hotărârea nr. 130 din 26.04.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………… 

 

307 

Hotărârea nr. 131 din 26.04.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi  nr. 39-39A,  Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

309 

Hotărârea nr. 132 din 26.04.2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori  nr. 84, Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

311 

Hotărârea nr. 133 din 26.04.2018 privind actualizarea/ modificarea documentaţiei de urbanism PUD- Consolidare, extindere şi 

supraetajare – S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu  nr. 23-25,  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti……………………………………… 

 

313 

Hotărârea nr. 134 din 26.04.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs şi comisia 

de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2………………………………………………………… 

 

 

315 

Hotărârea nr. 135 din 26.04.2018 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național 2017 – 2019………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

317 

Hotărârea nr. 136 din 26.04.2018 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de 

întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
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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 validarea mandatului unui consilier local 

 

 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 40095/17.04.2018 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală 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; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 149/30.03.2018 privind constatarea încetării de drept 

a mandatului de consilier local al domnului Neculai Dan; 

 - Adresa nr. 36093/04.04.2018 prin care Partidul Ecologist Român confirmă că  doamna Constantin 

Angela face parte din această formaţiune politică şi solicită validarea mandatului de consilier local al 

acesteia; 

 - Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

96/23.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată. 

 

 În temeiul art. 31 alin. (3) – (5) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 7 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; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

   

 Art. 1 Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantei  Constantin Angela, 

membru al Partidului Ecologist Român Sector 2. 

  

 Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 80 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 26.04.2018 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 împuternicirea de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului  

Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2,  

să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional „Ion Creangă” – unitate sanitară cu  

personalitate juridică 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul General al 

Municipiului București a Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2, să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional „Ion Creangă” – unitate sanitară cu 

personalitate juridică; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 26181/08.03.2018 prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 28349/14.03.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari şi avizul  Comisiei Juridică, 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 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. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;             

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

 - Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes 

județean și local, cu modificările și completările ulterioare;     

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 43/2004, modificată și completată prin H.C.L. Sector 

2 nr. 68/2015, privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 33/2018 privind aprobarea demarării procedurii de 

înființare a centrului de sănătate multifuncțional „Ion Creangă” – unitate sanitară cu personalitate juridică 

aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.            

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n). şi lit. q) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București privind împuternicirea 

Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să 

înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional „Ion Creangă” – unitate sanitară cu personalitate 

juridică.                     

                                                                     

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

Consiliul Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 81 

Bucureşti, 26.04.2018 

 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea  imobilului corp C5 situat în Str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2,  

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de  

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea  imobilului corp C5 situat în Str. Olari 

nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției 

Generale de Asistență  Socială și  Protecția Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 26175/08.03.2018, 

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. 27530/21.03.2018 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu 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,  avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte 

Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi  avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al  acesteia, cu    modificările si 

completările ulterioare;    

 - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 28/31.03.2008 privind transmiterea în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unor imobile situate în Bucuresti, 

Str. Olari nr.11-13, Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 233/22.12.2016 privind achiziția imobilului situat în 

București, Str. Olari 11-13, compus din clădiri și teren, cu destinația de sediu administrativ pentru  Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/23.02.2017 privind transmiterea imobilului situat în 

București, Str. Olari nr.15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri și teren, din administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

2, cu destinația de sediu administrativ; 

 - Sentința Civilă nr. 3215/30.04.2015 pronunţată în dosarul nr. 24137/3/2011*** care a figurat pe 

rolul Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalul București şi particular de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n). din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea imobilului identificat corp C5, situat în str. Olari nr.15, fost 11-13, 

sector 2, din administrarea Consiliul Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

  (2) Imobilul compus din clădire și terenul aferent acesteia se identifică potrivit anexelor 1-3, 

care cuprind 3 file și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 2 va    utiliza spațiul 

transmis în administrare ca sediu administrativ, în vederea realizării, pe raza Sectorului 2, a măsurilor 

privind protecția copilului, protecția socială, recuperare și reabilitare persoane cu handicap, îngrijire și 

asistență. 

  

 Art. 3.  Predarea-primirea imobilului menționat la art.1 se va face pe bază de protocol de predare-

primire încheiat între Consiliul Local Sector 2 în calitate de predător și  Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 2 în calitate de primitor. 

  

 Art. 4. Pe data prezentei dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 28/31.03.2008 privind 

transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unor 

imobile situate în București, Str. Olari nr.11-13,  Sector 2 își încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de 

Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 82 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 costului mediu lunar/persoană adultă protejată  

în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi din subordinea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

 pentru anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă 

protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 27756/13.03.2018 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. 38380/12.04.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 

114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/25.11.2013 privind înfiinţarea şi funcţionarea 

instituţiilor de protecţie socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub 

autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  Sector 2. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă Nr. 2 în cuantum de 4802 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 1 în cuantum de 4221 lei, costul mediu lunar/persoană adultă 

protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 2 în cuantum de 4430 lei, 

costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuinţelor Protejate în cuantum de 4505 lei, pentru 

anul 2017. 

  

 Art. 2 Costul mediu lunar, aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, locale şi 

municipale care au persoane adulte cu dizabilităţi protejate în sistemul de protecţie de tip rezidențial al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

  

 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi documentaţia 

necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale la finanţarea activităţilor de 

îngrijire şi protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 83 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2  

şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția  

Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea  

Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al  

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. 

Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural 

„Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare nr. 41000/18.04.2018 prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 39382/16.04.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 41750/25.04.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Adresa nr. 582/14.03.2018 înaintată de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu, înregistrată la Centrul de 

Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 28408/14.03.2018 

 - Procesul verbal din data de 14.09.2017 încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Director din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar,  avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de 

Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr.  1776/26.04.2018, precum şi 

Amendamentul formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu, înregistrat la Cabinet Secretar sub 

nr. 1798/26.04.2018; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare;            

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi 

transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2012 privind aprobarea înfiinţării Complexului pentru 

activităţi recreative şi educative ,,Sfântul Pantelimon” precum şi delegarea unor atribuţii către Directorul 

general al D.G.A.S.P.C. Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în 

Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2017 pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 

52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos. 

Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1295/2017 privind constituirea Comisiei pentru analizarea 

modalităţii de reorganizare a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 

2, precum şi a activităţii lor culturale la nivelul sectorului 2 Bucureşti. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(3), art. 81 alin (2) lit. j şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea corpului C8 din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon nr. 

301, Sector 2 și terenul aferent acestuia, conform anexelor nr. 1-3.5, din administrarea Consiliului Local 

Sector 2, prin Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, în administrarea 

Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul desfăşurării de activităţi culturale, de tineret şi sport. 

  (2) Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Serviciul Secretariat 

al Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap îşi vor desfăşura activitatea în Pavilionul A (situat 

primul pe partea stângă cum se intră în imobil Pantelimon 301), astfel cum este indentificat în anexa nr. 1; 
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  (3) Anexele nr.1-3.5 cuprind 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Predarea-primirea spațiilor menționate la art.1 se va face pe bază de protocol de predare-

primire încheiat între Consiliul Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2 în calitate de predător și Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, în calitate de primitor, în 

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

  (2) În protocolul de predare-primire vor fi stabilite şi cotele părţi aferente plăţii utiliăţilor, pază, 

etc. 

 

 Art. 3 Schimbarea destinaţiei imobilului, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage revocarea 

prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Hotărârea Consiliului Local nr.39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în 

Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2011, se actualizează conform prezentei. 

 

 Art. 5. Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu” vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 84 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 11 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi 

 

 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Oborul Vechi; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 30415/20.03.2018 prezentat de Direcţia Servicii Publice şi Direcţia 

Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 40007/18.04.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii Patriarhiei 

Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 10919/01.02.2018 prin care Parohia Oborul Vechi a solicitat acordarea sprijinului 

financiar pe anul 2018 pentru continuarea lucrărilor de construire la aşezământul social, însoţită de 

documentaţia şi devizul general; 

 - Adresa nr. 25042/06.03.2018 prin care Parohia Oborul Vechi a transmis situaţia de lucrări nr. 1 

pentru lucrările de extindere a Corpului C2 cu un corp de clădire Ds+P+2E+M – aşezământ social; 

 - Avizul Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1763/25.04.2018; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia 

Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

                

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Oborul Vechi în valoare de 498.400 lei, 

pentru lucrări de extindere a Corpului C2 cu un corp de clădire Ds+P+2E+M – aşezământ social (situaţia 

de lucrări nr. 1). 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucuresti pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică şi Direcţia Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 85 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 2 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în 

şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011  

privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de  

ordine publică, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016 

 

 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei 

locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 30411/20.03.2018, întocmit de către Poliţia Locală Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 40123/17.04.2018, întocmit de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 995/24.11.2017 privind constatarea încetării de drept 

a mandatului de consilier local al domnului Cosmescu Marius; 

 - 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 temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/03.02.2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 116/22.08.2016. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) 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. I. Pe data prezentei, se înlocuieşte domnul Cosmescu Marius cu domnul consilier Radu 

Gheorghe în Comisia locală de ordine publică constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 

nr. 3/2011, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016. 

  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea 

la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2016, rămân aplicabile. 

  

 Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de ordine 

publică vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 86 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2017  

privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor 

 tehnico – economici pentru proiectul  

,,Reabilitarea termică a sediului  Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă  

Sector 2 București, strada Olari nr. 19” 

 

 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 145/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului  Direcției Publice de 

Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 33381/28.03.2018 prezentat de Direcția Management Proiecte 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; 

 - Avizul favorabil nr. 490/Z/15.03.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale – Direcţia 

pentru Cultură a Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 31587/22.03.2018 transmisă de Hard Expert Consulting S.R.L. cu privire la necesitatea 

modificării indicatorilor minimali din documentaţia tehnico-economică faza DALI; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri 

Publice. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 126 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. l Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

145/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului  Direcției Publice de Evidență Persoane și 

Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”, conform anexei ce cuprinde 4 pagini şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017 privind 

aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici 

pentru proiectul ,,Reabilitarea termică a sediului  Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă 

Sector 2 București, strada Olari nr. 19”, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 şi Direcția Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 87 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 7 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al  

 Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piaţa Obor” arterei rutiere  

situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor şi laterala Vest a Primăriei  

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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 

adresată Consiliului General al  Municipiului București de atribuire a denumirii de „Aleea Piaţa Obor” 

arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor şi laterala Vest a Primăriei Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 35675/03.04.2018 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 36900/13.04.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/


183 

 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 31/2003 privind 

aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale 

de imobile în municipiul Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti atribuirea denumirii de „Aleea Piaţa 

Obor” arterei rutiere situate între laterala Est a magazinului Bucur Obor şi laterala Vest a Primăriei 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, identificată potrivit planului prevăzut în anexa ce cuprinde o pagină 

şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Artera de circulaţie menţionată la alin. (1), având forma literei „U”, porneşte din Şos. Mihai 

Bravu, pe latura de vest a Primăriei Sectorului 2, se întoarce la 180
0 
la intrarea pe platoul Pieţei Obor şi 

revine în Şos. Mihai Bravu de-a lungul laturii estice a Magazinului Bucur Obor. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 88 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 26.04.2018 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. 4/2018  

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

începând cu anul şcolar 2018 – 2019 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 

– 2019; 

 Analizând : 

 - Nota de fundamentare nr. 41552/19.04.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 41950/20.04.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul conform nr. 42605/14.12.2017 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale privind organizarea 

reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2018-2019; 

 - Avizul conform nr. 29448/15.12.2017 emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin 

care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 

pentru anul şcolar 2018-2019; 

 - Avizul nr. 01/16.02.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a 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 Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
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 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011, actualizat, 

privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  nr.564/31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a Municipiului 

Bucureşti;   

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în 

vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul scolar 2018 - 2019; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2018 - 2019; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2018 pentru rectificarea Anexei nr. 1 la  H.C.L Sector 2 

nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor 

funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum 

a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 şi 

HCL Sector 2 nr. 3/2018 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 40/2018 privind aprobarea denumirii unei unități de 

învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului București începând cu anul școlar 2018 – 2019. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

  

HOTĂRĂŞTE  

  

 Art. I (1) Se modifică şi se completează anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, conform anexei ce conţine 4 pagini şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, conform anexei ce conţine 3 pagini şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 4/2018  privind aprobarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, rămân aplicabile. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 89 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 10 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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. 174/2017  

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi  

Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei  

Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată şi  

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr.  

4202/06.12.2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de 

Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017;              

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 40677/18.04.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 1762/25.04.2018, modificat şi 

completat prin amendamentele formulate de domnul consilier Feroiu Silviu Dumitru, astfel cum a fost 

consemnat în procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26.04.2018; 

 - Adresele nr. 2186/02.02.2017, nr. 6710/31.03.2017 şi nr. 16513/SP/24.08.2017 prin care Instituția 

Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2017 pentru subdiviziunea 

administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 2597/07.02.2018 prin care Instituția Prefectului Municipiului București a transmis 

numărul maxim de posturi potrivit punctului 4 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce 

pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului București, 

prevăzută în anexa OUG 63/2010; 
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 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.C.G.M.B nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor 

atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al 

Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 4202/06.12.2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I (1) Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 conform anexelor nr.1 și 2. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este de 376 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 46 posturi de 

conducere și 328 posturi de execuție. 

  (3) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

  (4) Anexele nr. 1-3 conţin un număr de 91 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/05.12.2017 şi prin rectificarea nr. 

4202/06.12.2017, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”. 

    (2) Anexele se comunică instituţiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 90 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 94 pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Aromei nr. 59, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr. 59, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 21916/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr. 

59, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 91 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Grădiştea Floreştilor nr. 12, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 12, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 21927/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea 

Floreştilor nr. 12, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 92 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini , inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Grădiştea Floreştilor nr.15, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr.15, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 21921/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea 

Floreştilor nr. 15, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 93 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa,  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Barbu Văcărescu  nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24919/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu 

Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 94 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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/


202 

 

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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 158, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu  anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 158, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând : 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 21929/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum 

şi  avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe 

Ţiţeica nr. 158, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 95 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Ocolului nr. 2, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ocolului nr. 2, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 21932/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ocolului 

nr. 2, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

 a) prin intermediul serviciului poştal; 

 b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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 d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 96 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Teodor Buzoiu nr. 3, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor Buzoiu nr. 3, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 21933/27.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Teodor 

Buzoiu nr. 3, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 97 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Nicolae Cartojan nr. 18, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Nicolae Cartojan nr. 18, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 22733/28.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din str. Nicolae 

Cartojan nr. 18, Sector 2, București, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 98 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Şos. Vergului nr. 2A, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Şos. Vergului nr. 2A,, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 23697/02.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliarprecum 

și  avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Şos. Vergului 

nr. 2A,  Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

 a) prin intermediul serviciului poştal; 

 b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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 d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 99 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Viitorului nr. 140, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului nr. 140, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 23694/02.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului 

nr. 140, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia,  

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate. 

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 100 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Sergent Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24925/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Sergent 

Dumitru Matei nr. 11, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 101 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 109-119, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 109-119, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24911/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe 

Ţiţeica nr. 109-119, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

 a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

 b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 102 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Soare nr. 57, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24922/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Popa 

Soare nr. 57, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d)prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 103 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu 

 anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Episcopul Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Episcopul Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24939/06.03.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Episcopul 

Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 104 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini,  inclusiv anexa,  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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/


232 

 

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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24961/06.03.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/


233 

 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile 

Lascăr nr. 13, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 105 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini , inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Soldat Savu Marin nr. 75, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat Savu Marin nr. 75, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24975/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Soldat 

Savu Marin nr. 75, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 106 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa,  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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/


238 

 

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 majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Delea Veche nr. 29, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Delea Veche nr. 29, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24912/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Delea 

Veche nr. 29, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

 

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

 

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 107 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Biserica Floreasca nr. 8, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Biserica Floreasca nr. 8, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24913/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Biserica 

Floreasca nr. 8, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 108 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Grădiştea Floreştilor nr. 11, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 11, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 23702/02.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuţii 

ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea 

Floreştilor nr. 11,  Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 

 d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 109 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24957/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu 

Vasile Vasilievici  nr. 7-9,  Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 110 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Zambilelor nr.49-51, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 49-51, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24941/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. 

Zambilelor nr. 49-51, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 111 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Elev Ştefănescu Ştefan  nr. 82, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Elev Ştefănescu Ştefan  nr. 82, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24915/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Elev 

Ştefănescu Ştefan nr. 82, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 112 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Popa Petre nr. 19, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Popa Petre nr. 19, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24921/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Popa 

Petre nr. 19, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 113 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24933/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din 

Str.Vaselor  nr. 55A, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 114 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Savu Marin nr. 73, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Savu Marin nr. 73, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24952/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

http://www.ps2.ro/
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alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Savu 

Marin nr. 73, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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 d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al acesteia, 

astfel încât, 

să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre modalităţile 

enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 115 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Vidin nr. 89, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Vidin nr. 89, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24980/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Vidin nr. 

89, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 116 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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/


268 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Zambilelor nr. 78, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Zambilelor nr. 78, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24962/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. 

Zambilelor nr. 78, Sector 2, București, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 117 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Cărăușilor nr. 22, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor nr. 22, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24928/06.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăușilor 

nr. 22, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 118 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24908/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/


275 

 

majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Intrarea 

Tăciunelui nr. 8, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 119 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu 

 anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

 Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Paul Greceanu nr. 2, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24971/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1  Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Paul 

Greceanu nr. 2, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 120 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Magnoliei nr. 89 - 91, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Magnoliei nr. 89 - 91, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24948/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Magnoliei 

nr. 89 - 91, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 



282 

 

  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 121 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa,  şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Irimicului nr. 24, Sector 2, 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Irimicului nr. 24, Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24918/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Irimicului 

nr. 24, Sector 2, București, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 122 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu 

 anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Grădiştea Floreştilor nr. 3, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea Floreştilor nr. 3, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24917/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Grădiştea 

Floreştilor nr. 3, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 123 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Cărăuşilor nr. 44-46, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăuşilor nr. 44-46, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24959/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Cărăuşilor 

nr. 44-46, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 124 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Beirut nr. 7, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Beirut nr. 7, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24978/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Beirut nr. 

7, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 125 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Păstorului nr. 34, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului nr. 34, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24950/ 06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Păstorului 

nr. 34, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 126 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Viitorului  nr. 134, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Viitorului  nr. 134, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24931/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. 

Viitorului  nr. 134, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 127 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul  2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Ilarie Chendi nr. 7, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Ilarie Chendi nr. 7, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24968/06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Ilarie 

Chendi nr. 7, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 128 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti  în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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 majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu  

anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării  

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 69 Bis, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi 

neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, 

pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 69 Bis, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24965/ 06.03.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea 

consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire dispozitiile art. 489 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

http://www.ps2.ro/
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majorarea impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurilor neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, precum şi a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Gheorghe 

Ţiţeica nr. 69 Bis, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de 

proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel: 

  a) prin intermediul serviciului poştal; 

  b) prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  c) cu sprijinul Poliţiei Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a 

proprietarilor; 
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  d) prin intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin afişare pe site-ul propriu al 

acesteia, 

 astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

  

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 129 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 41103/18.04.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 41102/18.04.2018  întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, Sector 2, semnat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 27 CA 3/5 din 25.04.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Brigadier Tănase Dumitrescu nr. 13, Sector 2 

– Supraetajare locuință și extindere cu un corp P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 130 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Precupeții Vechi  nr. 39-39A,   

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 41113/18.04.2018  prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 41112/18.04.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 19 CA 2/5 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

http://www.ps2.ro/


310 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Precupeții Vechi nr. 39-39A, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – 2S+P+2E+E3r (etajul 3 retras / echivalentul unei mansarde va fi înscris în 

volumul acoperişului în suprafaţă de maxim 60% din aria construită), în conformitate cu anexele nr. 1 

și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 131 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Agricultori  nr. 84, 

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din Str. Agricultori  nr. 84, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 41119/18.04.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 41118/18.04.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Agricultori  nr. 84, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 17 CA 2/3 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Agricultori nr. 84, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective –P.liber+3E+4-5Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti         

 

+ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 132 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini ,inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea/ modificarea documentaţiei de urbanism PUD- Consolidare,  

extindere şi supraetajare – S+P+2E+3Er, 

 Str. Dimitrie Onciu  nr. 23-25,  

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

din privind actualizarea/ modificarea documentaţiei de urbanism PUD- Consolidare, extindere şi 

supraetajare – S+P+2E+3Er, Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 41146/18.04.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr.1763/25.04.2018; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 41144/18.04.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 26 CA 2/14 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi 

a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Dimitrie Onciu nr. 23-25, Sector 2, București 

– Actualizare / modificare PUD - Consolidare, extindere și supraetajare -  S+P+2E+3Er, în 

conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul 

Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 133 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în comisia de concurs şi  

comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea  

funcţiei publice de conducere vacante de Director general al Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Sector 2 în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat pentru 

ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 Analizând:               

 - Raportul de specialitate nr. 43173/23.04.2018 prezentat de către Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 35097/02.04.2018 transmisă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor 

Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

http://www.ps2.ro/


316 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Pe data prezentei, se desemnează doamna Scacioc Ana Maria, Director Executiv al Direcţiei 

Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, în comisia de concurs organizat pentru ocuparea funcţiei 

publice de conducere vacante de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei, se desemnează doamna Amariţei Florentina Teodora, Director executiv al 

Direcţiei Economice, în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea 

funcţiei publice de conducere vacante de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2. 

  

 Art. 3 Direcţia Management Resurse Umane va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 134 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 26.04.2018 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 participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a  

înnoirii Parcului auto național 2017 – 2019 

 

 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 42534/23.04.2018 întocmit de către Direcția Sisteme Informatice și 

Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către 

d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa Guvernului  nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1.  Se aprobă participarea Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național 2017 – 2019, în vederea achiziționării a patru autovehicule noi. 
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 Art. 2. Se aprobă casarea următoarelor autovehicule în vederea achiziționării unor autovehicule noi, 

în condițiile legii: 

 - Autoturism Daewoo VF69Z Leganza cu nr. de înmatriculare B - 22 - PMB și nr. de identificare 

KLAVF69ZE2B326721; 

 - Autoturism Daewoo JF696 Nubira cu nr. de înmatriculare B - 06 - CMJ și nr. de identificare 

UU6JF69614D005966; 

 - Autoturism Dacia LSDAA, cu nr. de înmatriculare B - 48 - WRW și nr. de identificare 

UU1LSDAAH33680544; 

 - Autoutilitară Dacia D1F717/Double Cab 1,9D cu nr. de înmatriculare B - 47 - WRW și nr. de 

identificare UU1D1F7175A475202; 

  

 Art. 3. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei/autovehicul conform art. 6 din 

Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4. Diferența de preț, până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculelor 

noi, va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București, conform fondurilor prevăzute 

cu această destinație. 

  

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 135 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției  

lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din  

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2,  

pentru anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă 

protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța 

din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare, înregistrate sub numărul 43219/23.04.2018, 

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. 43339/25.04.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 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 Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către 

d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul  ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor 

categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, 

serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării proiectului 

,,Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Speranţa”; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 223/22.12.2016 privind aprobarea reorganizării 

Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța; 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă, pentru anul 2018, costul mediu lunar/persoană vârstnică dependentă, protejată în 

cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța în cuantum de 5.376 lei și costul mediu 

lunar/ persoană vârstnică independentă, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane 

Vârstnice Speranța în cuantum de 4.512 lei. 

  

 Art. 2 Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice prevăzute la art. 

1, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susţinătorii 

legali ai acestora, în cuantum de 900 lei. 

  

 Art. 3 Se aprobă metodologia de plată a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele 

vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de 

susţinătorii legali ai acestora, conform anexei care cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 4 Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 136 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 26.04.2018 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  modificarea şi completarea Hotărării  Consiliului Local Sector 2 nr.  

79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală  

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale  –  

cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui  

obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot) 

 

 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea Hotărării  Consiliului 

Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale  – cluburi sportive, în 

vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot); 

 Analizând : 

 - Nota de fundamentare nr. 1616/24.04.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 44072/25.04.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios - 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de 

Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat în cuprinsul avizului Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, 

Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, susţinut de domnul consilier local Alexandru 

Adrian; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 , cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu referire la principiul asocierii intercomunale; 

http://www.ps2.ro/


323 

 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 132/2018 privind împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la cooperarea cu asociații neguvernamentale – 

cluburi sportive, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local pentru obiectivul specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), aflat în incinta 

Școlii Generale nr. 25; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2010 privind trecerea terenului în suprafaţă de 3.000 

m.p. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A. a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar, astfel cum a fost modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.81/2011; 

 - Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local 

Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații 

neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii 

edilitar-urbane (bazin de înot). 

   

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2)  lit. j şi  q, respectiv alin. (4) din Legea nr. 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 se modifică şi se completează, 

având  următorul conţinut: 

  

 „‟Art. 2 (1) Se aprobă colaborarea Direcţiei Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 cu asociații neguvernamentale - cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării 

unui obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare privind asocierea şi libera concurenţă, conform Protocolului - cadru de 

colaborare prevăzut în anexa nr.1 ce conţine 10 pagini şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (2) Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de elaborare şi criteriile de selecţie a ofertelor, 

în vederea încheierii Protocolului –cadru de colaborare în scopul punerii în funcţiune şi 

exploatării imobilului - bazin de înot, domeniu public local, aflat în incinta Şcolii Gimnaziale nr.25 

– conform anexei nr.2 ce conţine 9 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

  

 Art. II. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2018 se modifică şi se completează, 

având următorul conţinut: 
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 „’Art. 3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Directiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să constituie Comisia de selecţie a ofertelor în vederea analizării 

solicitărilor de colaborare înregistrate, respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor, să semneze 

Protocolul de colaborare încheiat cu persoana juridică desemnată câştigătoare şi să-l supună spre 

aprobare Consiliului Local Sector 2.” 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.79/2018 pentru aprobarea 

colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, cu asociații neguvernamentale  – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui 

obiectiv specific infrastructurii edilitar-urbane (bazin de înot), rămân aplicabile. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 137 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

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

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 22 pagini ,inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018  

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II  

al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al 

anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 43744/24.04.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 44316/25.04.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea 

Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Articolul 4 alineatul (3) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2018 pentru aprobarea 

numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2017 - 2018 pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se modifică şi se 

completează, şi va avea următorul conţinut: 

 ,,Art. 4 (…) 

  (3) Un elev nu poate primi/cumula două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru 

cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Prin 

excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau 

burse de merit, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.” 

  

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

  

 Art. III Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 138 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

al Consiliului Local 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, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 44007/25.04.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios-Administrativ, direcţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2.; 

 - 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 temporar de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 - Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 554/2004 privind Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - O.U.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

http://www.ps2.ro/
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 - H.C.L Sector 2 nr 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi 

modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ 

ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 152/01.09.2016. 

         

 În temeiul art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 45 

alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. b) 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 2, conform 

anexei, ce conţine un număr de 37 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2001 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Sector 2 îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 3 Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Administraţie 

Publică Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUȚA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 139 

Bucureşti, 26.04.2018 

 

*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 39 pagini ,inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA NR. 53/29.03.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 

5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

333 

HOTĂRÂREA NR. 54/29.03.2018 Privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018…………………………………………….. 

 

335 

HOTĂRÂREA NR. 55/29.03.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 ( PATRIARHIA 

ROMÂNĂ-CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2018…………………………………………………………………………… 

 

336 

HOTĂRÂREA NR. 56/29.03.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Liceul 

Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea participării reprezentanţilor acestuia la Concursul Internaţional 12th MILSET 

Expo-Sciences Europe 2018 -International Movement for Leisure Activities in Science and Technology…………………………. 

 

 

338 

HOTĂRÂREA NR. 57/29.03.2018 Privind organizarea de acţiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice şi de tineret, în anul 

2018………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

339 

HOTĂRÂREA NR. 58/29.03.2018 privind aprobarea proiectului „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5" proiect 

înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"…………………………………………………………………………. 

 

340 

HOTĂRÂREA NR. 59/29.03.2018 privind realizarea primului număr al revistei „Bucureştiul Eroic" proiect înregistrat la Centrul 

Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"………………………………………………………………………………………………………… 

 

341 

HOTĂRÂREA NR. 60/29.03.2018 privind modificarea Anexei I a H.C.L. Sector 5 nr. 23 / 26.01.2018 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul 

serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările şi completările 

ulterioare…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA NR. 61/29.03.2018 privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului "Center for Urban Renewal, Education 

and Development- CURED" desfăşurat prin intermediul programului Iniţiativa Urban Innovative Actions……………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 62/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafaţă totală de  900 

m
2
 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania  Naţională de Investiţii CNI S.A., în vederea 

executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Sală de educaţie fizică şcolară  în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, 

nr. 1, Sector 5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 63/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafaţă totală de 900 

m
2
 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii CNI S.A., în vederea 

executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Sală de educaţie fizică şcolară în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 135, Calea 

Ferentari, nr. 72, Sector 5……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 64/10.04.2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiţii "Reabilitare, 

consolidare, extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preşcolar)"……………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 65/10.04.2018 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire 

sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de  reparaţii, amenajare curte şi teren de sport la Şcoala 

Gimnazială Luceafărul", din Str.  Doina,  nr. 1, sector 5…………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 66/10.04.2018 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017 privind modificarea  Actului Constitutiv 

al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A……………………………………………………………………………………………… 

 

354 

HOTĂRÂREA NR. 67/10.04.2018 Privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de 

alipire cu privire la terenul identificat prin număr cadastral 202059, în suprafaţă de  15.291 mp şi terenul identificat prin număr 

cadastral  231842, în suprafaţă de 1.395 mp………………………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 68/10.04.2018 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII, ORGANIGRAMEI ŞI  REGULAMENTULUI 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5……………………………………………………………………… 

 

356 

HOTĂRÂREA NR. 69/10.04.2018 privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului 

 în suprafaţă de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 

218783 a Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

358 

HOTĂRÂREA NR. 70/10.04.2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiţii  "Reabilitare, 

consolidare, extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5"……………………………………………… 

 

359 

HOTĂRÂREA NR. 71/10.04.2018 privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân şi 

constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân…………………. 
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HOTĂRÂREA NR. 72/27.04.2018 Privind rectificarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.. 363 

HOTĂRÂREA NR. 73/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 6/26.01.2018 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) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală……………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 74/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/26.01.2018 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. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 75/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 8/26.01.2018 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. h) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală……………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 76/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 9/26.01.2018 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. p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 77/27.04.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 10/26.01.2018 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. q) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală……………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA NR. 78/27.04.2018 privind aprobarea înfiinţării Trupei de Teatru „Ştefan Iordache", proiect iniţiat de Centrul 

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"………………………………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA NR. 79/27.04.2018 privind aprobarea proiectului „Susţinerea Asociaţiei Flori de Gheaţă pentru realizarea Festivalul 

Concurs Naţional de interpretare muzică pop, etno şi populară pentru copii",  proiect înregistrat la Centrul Cultural şi de T ineret 

„Ştefan Iordache"………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 80/27.04.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creştere a eficienţei 

energetice a condominiilor din sectorul 5 a unui număr cinci obiective de investiţii………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA NR. 81/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi a cinci obiective de investiţii  pentru 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe…………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 82/27.04.2018 Privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat  în incinta Şcolii Gimnaziale Mircea 

Sântimbreanu către Asociaţia Reprezentativă a Părinţilor Şcolii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu……………………………. 

 

374 

HOTĂRÂREA NR. 83/27.04.2018 Privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii 

Gimnaziale nr. 144 către Asociaţia Lumea Copiilor Veseli……………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA NR. 84/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din Sectorul 5 

constând în amenajarea liniilor de tramvai prin înierbare şi instalarea de sisteme de irigaţii………………………………………… 
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HOTĂRÂREA NR. 85/27.04.2018 Privind aprobarea expertizei tehnice şi a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social 

„ Baie Publică şi Spălătorie Socială", aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5………………………………………………………… 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

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 2018 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Economică nr. 1101/23.03.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

Luând în considerare raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice; 

Având în vedere Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 

3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi 

modificările ulterioare; 

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 2018, 

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 2018, conform 

anexelor nr. 59-59.1, 66.1, care fac parte integrantă ,din prezenta din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Se aprobă rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr. 65-66, care 

fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

ART. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (Învăţământ 

Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

ART. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan Iordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

ART. 6 Se aprobă rectificarea bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

(Administraţia Pieţelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte integrantă din 

prezenta din prezenta hotărâre. 
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ART. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR , 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

Nr. 53/29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

Având în vedere: 

- raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, 

Serviciul Administrare Unităţi de Învăţământ şi al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget şi Urmărire 

Execuţie Bugetară, înregistrat sub nr. 28173/22.03.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 28174/22.03.2018; 

- adresa nr. 1762/28.03.2018, emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 30319/28.03.2018, precum şi amendamentul adus în şedinţa ordinară, din data de 

29.03.2018, a Consiliului Local, consemnat şi în procesul verbal al şedinţei ordinare; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport şi cel al Comisiei Buget, finanţe, 

taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; 

În temeiul prevederilor art. 82 şi ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j şi ale alin. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă numărul şi cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018, conform anexelor 1 şi 2, părţi 

integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 

5, Cap. Învăţământ - Burse. 

Art. 3 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Serviciul 

Administrare Unităţi de Învăţământ - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, precum şi Direcţia Buget şi 

Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

Nr. 54/29.03.2018 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5   

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5  

( PATRIARHIA ROMÂNĂ-CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2018 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

 

Având în vedere: 

-Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, înregistrat sub nr. 28620/23.03.2018; 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice;  

-Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

-Adresa nr. 15891/19.02.2018 emisă de Patriarhia Română- Catedrala Mântuirii Neamului; 

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 29/28.02.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea şi acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, care funcţionează pe raza teritorială a 

Sectorului 5; 

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 în anul 2018 a unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română-

Catedrala Mântuirii Neamului în valoare de 5.000.000 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 unităţii de cult. 

Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 4 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică Juridică şi Direcţia 

Generală de Transparenţă şi Control şi Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Melnic Constantin Ion  

 

Nr. 55/29.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi  

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea participării reprezentanţilor  

acestuia la Concursul Internaţional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 – 

International Movement for Leisure Activities in Science and Technology 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 28183/22.03.2018;  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 28184/22.03.2018;  

- Adresa Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

25391/13.03.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Liceul Teoretic 

Dimitrie Bolintineanu pentru susţinerea participării reprezentanţilor acestuia la Concursul Internaţional 12th 

MILSET Expo-Sciences Europe 2018 - International Movement for Leisure Activities in Science and 

Technology, conform Anexei. 

Art. 2 - Realizarea proiectului menţionat la Art. 1, va fi susţinută din bugetul local al Sectorului 5, Capitolul 

Învăţământ. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică şi directorul Liceului Teoretic Dimitrie 

Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 56/29.03.2018 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5   

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind organizarea de acţiuni socio-culturale, recreative, sportive,  

artistice şi de tineret, în anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 28655/23.03.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 28656/23.03.2018; 

  Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice, cel al Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret 

şi Sport; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă programul de acţiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice şi de tineret pentru 

anul 2018, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

 

Art. 2 - Se aprobă devizul estimativ aferent organizării acţiunilor socio-culturale, recreative, sportive, 

artistice şi de tineret, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Sumele necesare organizării proiectelor şi 

evenimentelor vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al Sectorului 5, Cap. Cultură; 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 57/29.03.2018 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5   

http://www.pmb.ro/


340 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5"  

proiect înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

 Având în vedere: 

     -    Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. CCTSI-2018.03.21-

10/ 21.03.2018; 

    -        Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 28207 / 22.03.2018, 

  Luând în considerare: 

-      Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

-      Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

-      Cererea Asociaţiei Tinerilor Bucureşteni şi a Uniunii Studenţilor din România înregistrată la Centrul 

Cultural şi de Tineret ,,Ştefan lordache" sub nr. CCTSI-2018.03.21-01 /2L03.2018, 

 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 proiectul „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5" desfăşurat de către 

Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 20, Articolul 

„Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" -20.01.09. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 58/29.03.2018 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5   

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind realizarea primului număr al revistei „Bucureştiul Eroic" 

 proiect înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

Având în vedere: 

-      Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. CCTSI-2018.03.21-

06/21.03.2018; 

-      Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 28205/22.03.2018,  

Luând în considerare: 

-      Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Cultură, Culte şi Minorităţi; 

-      Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

-      Cererea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Măria" înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 

5 sub numărul 13283 la data de 12.02.2018 şi redirecţionată la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache", înregistrat sub nr. CCTSI-2018.02.12-02 / 12.02.2018, 

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 proiectul privind realizarea primului număr al revistei „Bucureştiul Eroic", desfăşurat de 

către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 20, Articolul 

„Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" -20.01.09. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

p. SECRETAR SECTOR 5 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 59/29.03.2018 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5   

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei I a H.C.L. Sector 5 nr. 23 / 26.01.2018 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor  

de baza aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local  din 

subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

 

   Având în vedere Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al 

Direcţiei Generale Economice nr. 28210 / 22.03.2018, precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 5 nr. 28211 / 22.03.2018 ; 

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 ; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017- pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

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

elaborarea actelor normative; 

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 - Începând cu data de 01.04.2018 se modifică Anexa I a HCL nr. 23 / 26.01.2018 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea 

salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea 

Consiliului Local Sector 5, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 23/26.01.2018 privind 

aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", utilizate în 
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aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, rămân în vigoare . 

Art. 3 - Direcţiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

Nr. 60/29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


344 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9- 11, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37 

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65 

________________________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului "Center for Urban Renewal,  

Education and Development- CURED" desfăşurat prin intermediul programului 

Iniţiativa Urban Innovative Actions 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018; 

Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată cu numărul 28602/22.03.2018; 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Transparenţă şi Control şi Centrul Cultural 

şi de Tineret Ştefan Iordache înregistrat cu numărul 28601/22.03.2018. 

• Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

• Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

• Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

    Ţinând cont de Ghidul solicitantului din cadrul programului "Iniţiativa Urban Innovative Actions", al  

treilea apel de propuneri; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin. (5) şi art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă depunerea şi implementarea proiectului "Center for Urban Renewal, Education and 

Development - CURED", desfăşurat prin intermediul programului "Iniţiativa urban Innovative Actions". 

 

Art.  2. - Se aprobă semnarea Acordului de parteneriat între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, Fundaţia 

Amfiteatru, S.C Arte Development & Management S.R.L, Universitatea Naţională de  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9- 11, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37 

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65 

____________________________________________________________________________________ 

 

‚Artă Teatrală şi Cinematrografică „I.L. Caragiale" şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", în 

scopul elaborării, depunerii şi implementării proiectului. 

 

Art. 3. - Se împuterniceşte Primarului Sectorului 5, domnul Daniel Florea, să semneze în numele şi pentru 

Sectorul 5, toate documentele necesare în vederea depunerii şi implementării proiectului. 

 

Art. 4. - Se împuterniceşte Directorul General al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", să 

semneze pentru Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" toate documentele necesare în vederea 

depunerii şi implementării proiectului. 

 

Art. 5. - Se aprobă cheltuielile de implementare generate de proiectul „Center for Urban Renewal, 

Education and Development - CURED", în proporţie de 20% din valoarea eligibilă alocată Primăriei 

Sectorului 5. 

 

Art. 6. - Se aprobă cheltuielile de implementare generate de proiectul „Center for Urban Renewal, 

Education and Development - CURED", în proporţie de 20% din valoarea eligibilă alocată Centrului 

Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache". 

 

Art. 7. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

Iordache" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

Nr. 61/29.03.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafaţă totală de  

900 m
2
 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania  

Naţională de Investiţii CNI S.A., în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – 

Sală de educaţie fizică şcolară în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.04.2018; 

 Având în vedere: 

-   Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 33615/04.04.2018;  

-   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33616/04.04.2018;  

-   HCLS 5 nr. 195/27.11.2017 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 

CNIS.A; 

 În temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al H.C.M.B. nr. 151/2001, 

privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale 

Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 şi art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă protocolul de predare-primire a amplasamentului în suprafaţă totală de 900 m
2 

către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii CNI 

S.A., în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - Sală de educaţie fizică şcolară în cadrul 

Şcolii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare-primire a 

amplasamentului prevăzut în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, şi Direcţia Generală 
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Economică - Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 62/10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafaţă totală de  

900 m
2
 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania  

Naţională de Investiţii CNIS.A., în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – 

Sală de educaţie fizică şcolară în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, 

Sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.04.2018; 

 Având în vedere: 

-  Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 33613/04.04.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33614/04.04.2018;  

-  HCLS 5 nr. 196/27.11.2017; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii CNI 

S.A; 

 În temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al H.C.M.B. nr. 151/2001, 

privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale 

Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 şi art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă protocolul de predare-primire a amplasamentului în suprafaţă totală de 900 m
2
 către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii CNI S.A., în 

vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - Sală de educaţie fizică şcolară în cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5, conform anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare-primire a 

amplasamentului menţionat la art. 1. 
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Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, şi Direcţia Generală Economică - 

Direcţia Buget şi Urmărire Execuţie Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 63/10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiţii 

"Reabilitare, consolidare, extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din sectorul 5 (nivel preşcolar)" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 33.729/04.04.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33.730/04.04.2018; 

- Adresa nr. 380/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.717/04.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 35; 

- Adresa nr. 198/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.617/04.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 54; 

- Adresa nr. 145/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.683/04.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 242; 

- Adresa nr. 265/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.618/04.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 244; 

- Adresa nr. 250/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.620/04.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 268; 

- Adresa nr. 331/04.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.619/04.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 269; 

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare şi de cele ale HG nr. 907/20016 privind privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice 

În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiţii "Reabilitare, consolidare, 

extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preşcolar)", astfel cum sunt 

prezentaţi în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Lucrările de construcţii vor fi executate de agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza unor 

licitaţii publice, în condiţiile legii. 
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Art. 3 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, unităţile de învăţământ prevăzute în anexă 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 64/10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 

 „Construire sală multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de  

reparaţii, amenajare curte şi teren de sport la Şcoala Gimnazială Luceafărul", din Str. 

 Doina, nr. 1, sector 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat 

sub nr. 33.775/04.04.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33.776/04.04.2018; 

- Adresa nr. 549/04.04.2018 emisă de Şcoala Gimnazială Luceafărul şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 33.733/04.04.2018. 

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi de cele ale HG nr. 907/20016 privind privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Construire sală 

multifuncţională de sport, reabilitare termică clădire şi lucrări de reparaţii, amenajare curte şi teren de sport 

la Şcoala Gimnazială Luceafărul", din Str. Doina, nr. 1, sector 5, astfel cum este prezentată în anexa nr. 1, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general aferent obiectivului de investiţii menţionat 

la art. 1, astfel cum sunt prezentaţi în anexele nr. 2 şi 3, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 3 Lucrările de construcţii vor fi executate de agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza unor 

licitaţii publice, în condiţiile legii. 
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Art. 4 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Şcoala Gimnazială Luceafărul vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 65/10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017 privind modificarea  

Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2018; 

Având în vedere: 

-Raportul de Specialitate al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A înregistrat sub nr. 

2790/04.04.2018; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat sub nr. 34368/05.04.2018; 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 34367/05.04.2018;  

În conformitate cu prevederile: 

- H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară şi 

Salubrizare S.A.; 

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 

- H.C.L. Sector 5 nr. 39/16.08.2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Amenajare Edilitară şi 

Salubrizare" S.A; 

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

normative. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică art. 1 al H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017, care va avea următorul conţinut: 

"Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ŞI SALUBRIZARE S.A., de la 

6.654.105 lei la 185.050.660,05 lei, prin emiterea unui număr de 40.215 acţiuni noi, cu o valoare nominală 

de 4.436,07 lei." 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 208/14.12.2017 rămân neschimbate 

 

 Art. 3. S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoana menţionată la art. 3 din HCL Sector 5 nr. 

208/14.12.2017, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 66/10.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul  

de alipire cu privire la terenul identificat prin număr cadastral 202059, în suprafaţă de  

15.291 mp şi terenul identificat prin număr cadastral 231842, în suprafaţă de 1.395 mp 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră, înregistrat sub nr. 34.332/05.04.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 34.333/05.04.2018; 

 În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, precum şi a HCGMB nr. 118/29.03.2017; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIULLOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu 

privire la terenul identificat prin număr cadastral 202059, în suprafaţă de 15.291 mp şi terenul identificat 

prin număr cadastral 231842, în suprafaţă de 1.395 mp, aparţinând Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu. 

 

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, directorul Liceului Teoretic Dimitrie 

Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 67/10.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII, ORGANIGRAMEI ŞI  

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE D.G.A.S.P.C. 

SECTOR 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2018; 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 ; 

Ţinând seama de raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 5930/05.04.2018; 

Dat fiind avizul Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale nr. 977/DPSS/1165/DM/27.03.2018. respectiv 

al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 19617/2018; 

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director nr. 6/10.04.2018 privind avizarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 78/02.04.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a atribuţiilor de înfiinţare a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială Sector 5, de aprobare a organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale acesteia; 

În conformitate cu prevederile art. 63 teza I, art. 64 şi art. 68, art. 107 alin. (I) lit. "c", alin (2) şi alin. 

(3), art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 12 , art. 86, 101 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele art. 4 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din H.G.R. nr. 797/2017, pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

Potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. (1) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art 45 alin. (1) coroborat cu cele ale art 81 alin (2) lit. "e" din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 H O T Ă R Ă Ş T E 
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 ART. 1. Se aprobă organigrama D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, 

parte integrantă a acesteia. 

 ART. 2. Se aprobă statul de funcţii al D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, 

parte integrantă a acesteia. 

 ART. 3. Modificările statului de funcţii determinate de promovări în clasă /grad / definitivări vor intra 

în vigoare în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în materie. 

 ART. 4. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit 

anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 ART. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 5 nr. 84/24.12.2004, 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale H.C.L. Sector 5 nr. 85/24.12.2004, privind aprobarea regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu modificările şi completările ulterioare. 

 ART. 6. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR  

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 68/10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului 

 în suprafaţă de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului  

Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.04.2018;  

Având în vedere: 

- Solicitarea nr. A4254/29.03.2018 emisă de Ministerul Apărării Naţionale transmisă şi înregistrată la 

Primăria Sectorului 5 sub nr. 34090/05.04.2018; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Juridice, Direcţiei Generale Economice şi al Direcţiei 

Arhitect Şef înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34486/10.04.2018; 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 34629/10.04.2018; 

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, art 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

republicată, ale H.G. nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea 

realizării unor programe de construire de locuinţe , ale H.G. nr. 291/2011 privind schimbarea titularului 

dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 21/30.05.2011 privind încheierea Protocolului privind predarea-primirea unor 

părţi din imobile aflate în proprietatea publică a statului, potrivit H.G. 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. (3) şi ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.Consiliul Local Sector 5 îşi exprimă acordul privind încetarea dreptului de administrare asupra 

imobilului în suprafaţă de 13,7578 ha, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului 

Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului Bucureşti, identificat conform Extrasului de Carte 

Funciară pentru informare anexat, în scopul realizării campusului universitar al Academiei Tehnice Militare. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri 

 

 Contrasemnează 

p. Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 69/10.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiţii  

"Reabilitare, consolidare, extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din sectorul 5" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.04.2018; 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 35.787/12.04.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 35.788/12.04.2018; 

- Adresa nr. 809/11.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.687/12.04.2018, emisă de 

Şcoala Gimnazială nr. 2; 

- Adresa nr. 957/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.706/12.04.2018, emisă de 

Şcoala Gimnazială nr. 124;  

-    Adresa nr. 427/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.786/12.04.2018, emisă de 

Şcoala Gimnazială Grigore Tocilescu; 

- Adresa nr. 1563/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.780/12.04.2018, emisă de 

Şcoala Gimnazială nr. 135; 

- Adresa nr. 208/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.688/12.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 53; 

- Adresa nr. 148/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.689/12.04.2018, emisă de 

Grădiniţa Floarea Soarelui; 

- Adresa nr. 245/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.690/12.04.2018, emisă de 

Grădiniţa Paradisul Verde; 

- Adresa nr. 108/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.591/12.04.2018, emisă de 

Grădiniţa nr. 245; 

- Adresa nr. 139/12.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 35.696/12.04.2018 emisă de 

Grădiniţa nr. 271; 

 

 Ţinând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi de cele ale HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

 În baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiţii "Reabilitare, consolidare, 

extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5, astfel cum sunt prezentaţi în 

anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Lucrările de construcţii vor fi executate de agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza unor 

licitaţii publice, în condiţiile legii. 

Art. 3 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Economică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră şi conducerile unităţilor de învăţământ 

menţionate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION 

 

Nr. 70/16.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5  

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân şi 

constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.  

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.04.2018; 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 36029/13.04.2018, precum şi 

Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Administraţia Domeniului 

Public Sector 5 înregistrat sub nr. 36028/13.04.2018; 

Luând în considerare propunerile domnului consilier Matei Ion şi ale doamnei consilier Coroblea 

Cristina, consemnate în procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.04.2018 precum şi 

procesul verbal al Comisiei de Validare încheiat în data de 16.04.2018; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

În temeiul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenurile aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrative - teritoriale; 

În conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă; 

În temeiul dispoziţilor Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 286/2003 privind împuternicirea Consiliilor Locale ale 

Sectoarelor 1-6 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea nr. 421/2002 şi ale HCL Sector 5 nr. 184/2017 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea 421/2002 privind 

trecerea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate şi 

valorificarea acestora; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 51/12.03.2018 privind 

procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului 

public sau privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 5. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (5), 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 5 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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 Art. 2. (1) Se constituie comisia însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân având următoarea componenţă: 

 

- Stroescu Marilena Daniela - consilier local; 

- Pescaru Cristina Maria - consilier local; 

- Geamănă Dragoş - consilier local; 

 - Grigore Nicolae Cristian - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administraţia Domeniului 

Public Sector 5; 

- Cristina Niculae - poliţist local, Serviciul Circulaţie, Direcţia Generală de Poliţie Locală 

- Aurel Tănase - Şef Serviciu - Serviciul Circulaţie, Direcţia Generală de Poliţie Locală; 

 

Membri supleanţi: 

- Militaru Daniel - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administraţia Domeniului Public Sector 5; 

- Cristian Stemate - Director executiv - Direcţia de Siguranţă a Cetăţeanului, Direcţia Generală de Poliţie 

Locală; 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 5, Administraţia Domeniului Public Sector 5, Direcţia Generală de Poliţie 

Locală Sector 5, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

- Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoanele nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 71/16.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

CONSILIU LOCAL SECTOR 5 

  

HOTĂRÂRE 

 

Privind rectificarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 

anul 2018 al Consiliului Local Sector 5 

 

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 2018 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcţia Economică nr. 527/27.04.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

Luând în considerare raportul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice; 

Având în vedere Legea nr. 2 /2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 

3/2018 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; 

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi 

modificările ulterioare; 

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 

2018, 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 2018, 

conform anexelor nr 59-59.1,66.1, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

ART. 3 . Se aprobă rectificarea bugetului  SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr. 65-

66, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

ART. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral din veniturii proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan Iordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 
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ART. 6 Se aprobă rectificarea bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Admnistraţia Pieţelor Sector 5) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80 , care fac parte 

integrantă din prezenta din prezenta hotărâre. 

 

Art. 7 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum şi instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 C O N T R A S E M N E A Z Ă 

SECRETAR SECTOR 5 

 PETRESCU ELENA LUMINIŢA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

Nr. 72/27.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 6/26.01.2018 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) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală. 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. VB/2405/P/ 29.03.2018, 

transmisă şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34093/05.04.2018, Raportul de specialitate nr. 

37927/18.04.2018 întocmit de Secretarul Sectorului 5 precum şi Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39146/20.04.2018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. 1 şi art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

6/26.01.2018 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) 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, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 73/27.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/26.01.2018 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. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală. 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. VB/2405/P/ 29.03.2018, 

transmisă şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34093/05.04.2018, Raportul de specialitate nr. 

37928/18.04.2018 întocmit de Secretarul Sectorului 5 precum şi Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39147/20.04.2018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale; 

Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. 1 şi art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 7/26.01.2018 

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. f) 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, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 74/27.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 8/26.01.2018 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. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală. 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. VB/2405/P/ 29.03.2018, 

transmisă şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34093/05.04.2018, Raportul de specialitate nr. 

37929/18.04.2018 întocmit de Secretarul Sectorului 5 precum şi Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39148/20.04.2018; 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. 1 şi art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 8/26.01.2018 

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. h) 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, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 75/27.04.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 9/26.01.2018 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. p) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.l 

15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. VB/2405/P/ 29.03.2018, 

transmisă şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34093/05.04.2018, Raportul de specialitate nr. 

37930/18.04.2018 întocmit de Secretarul Sectorului 5 precum şi Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 5 înregistrată sub nr.39149/ 20.04.2018; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. 1 şi art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.9/26.01.2018 

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. p) 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, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 76/27.04.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 10/26.01.2018 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. q) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.l 

15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. VB/2405/P/ 29.03.2018, 

transmisă şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34093/05.04.2018, Raportul de specialitate nr. 

37931/18.04.2018 întocmit de Secretarul Sectorului 5 precum şi Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39150/20.04.2018; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi Raportul Comisiei Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. 1 şi art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) 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 prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

10/26.01.2018 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. 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, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 77/27.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înfiinţării Trupei de Teatru „Ştefan Iordache",  

proiect iniţiat de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.04.04-13 /04.04.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 33981/04.04.2018, 

 

Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", 

 

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 înfiinţarea Trupei de Teatru „Ştefan Iordache", proiect iniţiat şi desfăşurat de către 

Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 20, Articolul 

„Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 78/27.04.2018 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Susţinerea Asociaţiei Flori de Gheaţă pentru realizarea 

Festivalul Concurs Naţional de interpretare muzică pop, etno şi populară pentru copii", 

 proiect înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.04.04-12/04.04.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 33982 / 04.04.2018, 

 Luând în considerare: 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache"; 

- Proiectul depus de Asociaţia „Flori de Gheaţă" înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" sub nr. CCTSI-2018.04.03-13 / 04.03.2018, 

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 proiectul „Susţinerea Asociaţiei Flori de Gheaţă pentru realizarea Festivalul Concurs 

Naţional de interpretare muzică pop, etno şi populară pentru copii", desfăşurat de către Centrul Cultural şi 

de Tineret „Ştefan Iordache" în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din 

bugetul propriu al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 20, Articolul 

„Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09.  

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 79/27.04.2018 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creştere a eficienţei energetice a 

condominiilor din sectorul 5 a unui număr cinci obiective de investiţii 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere 

• Raportul de specialitate nr. 38537/19.04.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum şi 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39144/20.04.2018; 

• Raportul Comisiei de Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi 

Economice şi al Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 

Ţinând cont de : 

 

• HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă includerea unui număr de cinci imobile în Pro CEECS5- Programul local de 

creştere a eficienţei energetice a condominiilor din sectorul 5, prevăzute în anexă, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 80/27.04.2018 

 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi a cinci obiective de investiţii  

pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

 

Având în vedere 

• Raportul de specialitate nr.38538/19.04.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, precum si 

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39145/20.04.2018; 

• Raportul Comisiei de Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi 

Economice şi al Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniului, Fond Funciar; 

 

Ţinând cont de : 

• HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

• OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările 

şi completările ulterioare 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa 2 pentru reabilitarea termică a 5 

imobile, a căror adrese sunt cuprinse în Anexa 1, părţi integrante ale acestei hotărâri. 

Art. 2 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 şi de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice, Fondurilor Europene sau din alte fonduri special constituite 

pentru aceste investiţii. 

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ION MELNIC  

 

Nr. 81/27.04.2018 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat  

în incinta Şcolii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu către Asociaţia Reprezentativă a Părinţilor 

Şcolii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere: 

- raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport privind 

darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu 

către Asociaţia Reprezentativă a Părinţilor Şcolii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu, 

înregistrat sub nr. 38731/19.04.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 39152/20.04.2018; 

- adresa nr. 1004/13.04.2018 emisă de Mircea Sântimbreanu şi înregistrată la Primăria Sectorului 5 

sub nr. 36491/16.04.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, Lucrări 

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar. 

Ţinând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţămînt 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil; 

În temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin. 2, lit. f art. 124 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 darea în folosinţă a unui spaţiu de 18 mp, având destinaţia birou contabil,  situat în 

incinta Şcolii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, Asociaţiei Reprezentative a Părinţilor Şcolii cu cls. I-VIII nr. 

139 Mircea Sântimbreanu, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al 

Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu să semneze contractul de 

comodat cu Asociaţia menţionată la art. 1. 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport şi Şcoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

Nr. 82/27.04.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat  

în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 144 către Asociaţia Lumea Copiilor Veseli 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere: 

-  raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport privind 

prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii Gimnaziale 

nr. 144 către Asociaţia Lumea Copiilor Veseli, înregistrat sub nr. 38730/19.04.2018; 

 -    expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 39151/20.04.2018; 

- adresa nr. 557/16.04.2018 emisă de Şcoala Gimnazială nr. 144 şi înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 37235/17.04.2018; 

- HCLS 5 nr. 50/03.05.2017 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Şcolii 

Gimnaziale nr. 144 către Asociaţia Lumea Copiilor Veseli. 

Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, Lucrări 

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public şi Patrimoniului, Fond Funciar. 

Ţinând cont de prevederile HCGMB nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţămînt 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 874 din Codul Civil; 

În temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 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 prelungirea perioadei de dare în folosinţă a unui spaţiu de 15 mp, având destinaţia 

cabinet de limbi străine, situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 144, Asociaţiei Lumea Copiilor Veseli, pe o 

perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5. 

ART. 2. Se mandatează Directorul Şcolii Gimnaziale nr. 144, să semneze actul adiţional la contractul de 

comodat încheiat între instituţia de învăţământ şi Asociaţia menţionată la art. 1.  

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport şi Şcoala Gimnazială nr. 144 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR SECTOR 5, 

 ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MELNIC CONSTANTIN ION  

 

Nr. 83/27.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din Sectorul 5 

constând în amenajarea liniilor de tramvai prin înierbare şi instalarea de sisteme de irigaţii 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 38809/20.04.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni; 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 39153/20.04.2018;  

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice;  

- Raportul Comisiei Ecologie, Protecţia Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deşeurilor; 

Ţinând cont de: 

- H.C.G.M.B. nr. 540/31.10.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 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; 

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „amenajarea liniilor de 

tramvai, prin înierbare şi instalarea de sisteme de irigaţii" prevăzuţi în anexă care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Contrasemnează 

Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 84/27.04.2018 

*Anexa  poate  fi vizualizată  pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea expertizei tehnice şi a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social  

„ Baie Publică şi Spălătorie Socială", aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018;  

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Ţinând seama de raportul de specialitate al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 înregistrat 

sub nr. 6969/26.04.2018 ; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public 

şi Patrimoniu, Fond Funciar şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. 2 lit. (i) teza a-II-a şi lit. „n" teza l din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă Expertiza tehnica pentru realizarea obiectivului social „Baie Publică şi Spălătorie 

Socială", aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, situat în Bucureşti, sector 5, str. Calea Ferentari nr. 

72, bl. 19, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 2. Se aprobă executarea de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 a lucrărilor de termosistem faţadă şi 

schimbarea tâmplăriei existente, prevăzute în expertiza menţionată la art. 1 a prezentei hotărâri, a căror 

executare nu este realizată de către Agenţia Internaţională Turcă de Cooperare, în valoare de 49.286,50 

lei, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia. 

 Art. 3. Se aproba executarea de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 a lucrărilor şi utilajelor pentru instalaţii 

de încălzire şi apă caldă menajeră la obiectivul social „Baie Publică şi Spălătorie Socială" aflat în 

subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, în valoare de 187.554,53 lei, arătate în anexa nr. 3 a prezentei hotărâri, 

parte integrantă a acesteia. 

 Art. 4. Se aprobă ca D.G.A.S.P.C. Sector 5 să efectueze plata tuturor avizelor, autorizaţiilor, taxelor, 

proiectelor şi lucrărilor necesare pentru realizarea branşamentelor la utilităţile publice. 

 Art. 5. Finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 2-4 ale prezentei hotărâri se asigură integral de la 

bugetul local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, valoarea acestora fiind de 488.000 lei. 
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 Art. 6. Serviciul Evidenţa Acte Adminsitrative-Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

Secretar Sector 5, 

 Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Constantin Ion Melnic  

 

Nr. 85/27.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 5 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate 

activităților Școală după Școală în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție construire spații 

destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în  Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Genarală 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 76 

Data: 26.04.2018 

 
*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 achiziţiei de servicii de asistenţă juridică şi de consultanţă 

în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă 

Energetică a Clădirilor Publice din  Sectorul 6 

 

 Ţinând seama de Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al Serviciului 

Juridic şi Contencios Administrativ şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 1 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 21, art. 45 alin. (2) lit. a), art. 80, art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare juridică în 

vederea implementării proiectului Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din Sectorul 6. 

 Art. 2. Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă în achiziţii publice pregătirii şi organizării 

procedurilor de achiziţie publică pe parcursul proceselor de pregătire a proiectelor. 

 Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 pentru achiziţionarea şi semnarea contractelor 

menţionate la Art. 1 şi Art. 2. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Investiţii, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 77 

Data: 26.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării 

dintre Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 

şi Parohia Sf. Ioan Rusul şi Acoperământul Maicii Domnului – ”Brâncuşi” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) şi q) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția 

Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 şi Parohia Sf. Ioan Rusul şi Acoperământul 

Maicii Domnului – ”Brâncuşi”. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 78 

Data: 26.04.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială Și Protecția 

Copilului Sector 6 şi Asociația Diaconia - Filiala Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) şi q) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția 

Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 şi Asociația Diaconia - Filiala Sector 6. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 79 

Data: 26.04.2018 
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