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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al 

Municipiului București pe perioada 23 august 2018 – 22 noiembrie 2018 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier Catana Claudiu Daniel în funcția de președinte de ședință a 

Consiliului General al Municipiului București pe perioada 23 august 2018 – 22 noiembrie 2018. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 478 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului multianual privind accelerarea dezvoltării rețelelor edilitare de  

utilități publice din Municipiul București ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice” 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice nr. 2516/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 17/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 497/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Art. 41 – 48 din Legea 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. 14 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă inițierea și derularea Programului municipal de investiții ”Nicio stradă neasfaltată și 

fără utilități publice”, program multianual de dezvoltare durabilă, conform programului cadru prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Programul municipal de investiții ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”, are ca 

obiectiv general finalizarea procesului de dotare cu utilități publice și de modernizare a sistemului rutier 

pentru străzile nemodernizate din Municipiul București. 

 Art.3 Obiectivele specifice ale Programului municipal de investiții ”Nicio stradă neasfaltată și fără 

utilități publice” constau în dotarea străzilor nemodernizate din Municipiul București cu rețele publice de 

alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, acolo unde este posibil din punct de vedere 

al existenței unor emisari în zonă, iluminat public, precum și modernizarea sistemului rutier. 

 Art.4 Fondurile necesare finanțării programului multianual prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul 

local al Municipiului București. 

 Art.5 Finanțarea programului multianual prevăzut la art. 1 se realizează exclusiv în baza unui proces 

de evaluare și selecție, conform etapelor descrise în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Criteriile în baza cărora se va realiza selecția și prioritizarea solicitărilor de includere în programul 

multianual prevăzut la art. 1, sunt prevăzute de asemenea în anexa la prezenta hotărâre. 
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 Art.6 Evaluarea și selecția solicitărilor privind includerea în programul multianual prevăzut la art. 1 se 

realizează de către o comisie formată din reprezentanți ai Municipiului București și ai Sectoarelor 

Municipiului București numită prin Dispoziție de Primar General. 

 Art.7 Prezentul program nu se aplică străzilor nemodernizate pentru care au fost alocate fonduri 

bugetare sau au fost demarate deja lucrări de investiții de acest gen conform datelor furnizate de către 

Primăriile Sectoarelor Municipiului București/Administrația Străzilor. 

 Art. 8 Pe perioada derulării investițiilor înscrise în Programul municipal de investiții ”Nicio stradă 

neasfaltată fără utilități publice”, străzile aflate în administrarea consililor locale ale sectoarelor municipiului 

București, se preiau în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administrația 

Străzilor. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii  

”Sfânta Agatha” în vederea realizării screeningului cancerului de sân și al  

cancerului de col uterin 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București nr. 18346/09.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 49/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 498/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 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 nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha”, 

din care vor face parte: 

 - Clinica ”Sfânta Agatha”; 

 - Centrul Medical ”Sfânta Agatha – Prof. Dr. Panait Sîrbu”; 

 - Centrul Medical ”Sfânta Agatha – Filantropia”; 

 - Centrul Medical ”Sfânta Agatha – Dr. I. Cantacuzino”; 

 - Centrul Medical ”Sfânta Agatha – Nicolae Malaxa”; 

 - Centrul Medical ”Sfânta Agatha – Sfânta Maria”; 

 Art.2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va identifica imobilele în care Rețeaua 

Metropolitană de centre pentru sănătatea femeii ”Sfânta Agatha” își va desfășura activitatea. 

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 480 



12 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Rețelei Metropolitane ”Asistență pentru Seniori – Respect  

pentru vârsta a treia” 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București nr. 1645/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 50/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 499/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 92 și art. 101 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–2020 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 înființarea Rețelei Metropolitane ,,Asistență pentru Seniori – Respect pentru vârsta a 

treia” care va fi compusă din șase cămine pentru persoane vârstnice, câte unul în fiecare sector al 

municipiului București.   

 Art.2 Compania Municipală Imobiliara București S.A. și Compania Municipală Medicala București 

S.A. vor identifica spații imobiliare adecvate derulării în condiții optime a activităților specifice căminelor 

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

Compania Municipală Imobiliara București S.A., Compania Municipală Medicala București S.A. și Direcția 

Generală de Asistență Socială a 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 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 481 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în  

Municipiul București 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială nr. 

4353/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 48/22.08.2018, raportul Comisiei 

economice, buge, finanțe nr. 181/22.08.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică 

nr. 36/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 500/22.08.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 65, art. 66 și art. 69 din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 -  Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 -  Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România – aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 417/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul 

București, în cuantum de 450 lei – o dată pe an școlar, sub formă de decont, pentru copii cu vârsta 

cuprinsă între 6 – 14 ani. 

 Art. 2 Sumele vor fi acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București, conform Regulamentului prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială a 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 implementarea proiectului ”O șansă la integrare socială pentru tinerii  

care părăsesc sistemul de protecție a copilului din Municipiul București” 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială nr. 

1607/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 51/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 501/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;  

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 65, art. 66 și art. 69 din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Hotărârea de Guvern nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune social 

a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 5 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 implementarea proiectului ”O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului din Municipiul București”, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va coordona implementarea 

proiectului, începând cu luna noiembrie 2018. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 483 

*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 inițierea și aprobarea proiectului „București, orașul tinerilor activi pe piața  

muncii” 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism și Centrului pentru Tineret al Municipiului 

București nr. 5064/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 502/22.08.2018 din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 297/17.05.2018 privind stabilirea 

unor condiții de acordare a stimulentelor financiare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă inițierea și derularea la nivelul Municipiului București a proiectului pilot 

„București, orașul tinerilor activi pe piața muncii”. 

 (2) Proiectul va avea ca scop adoptarea și aplicarea unor măsuri de prevenire, atenuare și 

înlăturare a efectelor de risc specifici de natură socioprofesională asupra tinerilor aflați în procesul de 

formare și/sau integrare în societate și stimularea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani de a se 

încadra în muncă, potrivit reglementărilor în vigoare. 

 (3) Proiectul va avea ca grup țintă tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cu domiciliul stabil 

sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, care au ieșit 

din sistemul național de educație/au părăsit sistemul național de educație prin încheierea studiilor ca 

urmare a: 

 - absolvirii – încheierea studiilor cu o diplomă, un certificat sau un alt act de studii; 

 - părăsirii voluntare sau involuntare a studiilor pe parcursul participării la un nivel de instruire, înainte 

de a-l fi absolvit, cu sau fără intenția de reluare a studiilor. 

 Art. 2 Se împuternicește Centrul pentru Tineret al Municipiului București (CTMB) să elaboreze și să 

aprobe, în conformitate cu prevederile legale, Regulamentul privind derularea proiectului „București, 

orașul tinerilor activi pe piața muncii”, la nivelul Municipiului București. 

 Art. 3 Sumele necesare pentru derularea proiectului prevăzut la art 1 vor fi aprobate în bugetul 

Centrului pentru Tineret al Municipiului București (CTMB). 
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 Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti și 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București (CTMB) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 484 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea de principiu privind Programul ”Energie Verde pentru  

Spitalele Municipiului București” – Implementarea unui sistem integrat Smart  

Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru  

spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin Administrația  

Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

 

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

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

București nr. 1646/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 52/22.08.2018, raportul Comisiei pentru 

utilități publice nr. 18/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 503/22.08.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 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) 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 de principiu Programul ”Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București” – 

Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență 

energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București. 

 Art.2 Se împuternicește Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru realizarea, în 

parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, a studiului de 

oportunitate pentru implementarea Proiectului ”Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București”. 

 Art.3 Finanțarea prevăzută la art. 1 și art. 2 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului 

București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndelinire prevederile prezentei 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 485 
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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” doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern 

 

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

specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4952/08.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 55/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 504/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului 

București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic – Se conferă titlul de ”Cetățean de Onoare al Municipiului București” doamnei Emilia-

Maia-Ninel Morgenstern în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea identității 

și diversității culturale. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 486 
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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 Ivan Patzaichin 

 

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

Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Învățământ, Turism nr. 4951/08.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 56/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 505/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului 

București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic – Se conferă titlul de ”Cetățean de Onoare al Municipiului București” domnului Ivan 

Patzaichin în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea și promovarea valorilor 

sportive românești. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 487 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea  

mijloacelor de publicitate 

  

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

specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1196/14.08.2018; 

  Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 47/22.08.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 506/22.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 154/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  art. 2 alin. (2) și ale art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

administraţia publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), 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 Se aprobă Regulamentul local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de 

publicitate, prevăzut în anexa nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă modelele de cerere și avize prevăzute în anexele nr. IA, nr. IB, nr. IC și nr. ID, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă delimitarea zonelor de publicitate restrânsă, respectiv publicitate lărgită prevăzute în 

anexa nr. IIA – parte scrisă și anexa nr. IIB – parte desenată, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.4 Capitolul II lit. c) liniuța a 3-a din Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic 

Zonal Zone Construite Protejate, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

279/21.12.2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale se modifică și va avea următorul cuprins: 

„- construcții privizorii de orice natură, cu excepția mijloacelor de publicitate și a firmelor autorizate/avizate, 

conform prevederilor legale.” 

 Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință 

publică. 

 Art.6 Primarul General al Municipiului București, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, primarii și Consiliile Locale ale Sectoarelor nr. 1 - 6 ale 

Municipiului București, precum și Direcția Generală de Poliție și Control a Municipiului București vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 2/20.01.2011 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate a Municipiului București 

se abrogă. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici aferenți investiției  

”Modernizare – supraetajare și reamenajare Corp C2 – Centrul Clinic de Boli  

Reumatismale Dr. Ion Stoica”, Str. Thomas Masaryk, nr. 5, Sector 2, București 

 

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

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

București nr. 18705/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 182/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 53/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 507/22.08.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 87/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile 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 modificarea indicatorilor tehnico – econimici aferenți obiectivului de investiții 

”Modernizare – supraetajare și reamenajare Corp C2 – Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia”, 

Str. Thomas Masaryk, nr. 5, Sector 2, București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 489 

*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 indicatorilor tehnico – economici aferenți  

documentației de avizare pentru obiectivul de investiții ”Banca de  

alimente, Cantina socială, Centru de asistență pentru mamă și copil și  

reintegrare socio – profesională, Sediu administrativ din Aleea Erou  

George Stanciu nr. 12/str. Mihail Sebastian nr. 130 – 134, sector 5,  

București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială nr. 

4375/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei comisiei economice, buget, finanțe nr. 183/22.08.2018, raportul Comisiei 

sănătate și protecție socială nr. 54/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

508/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 86/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 -  Legii 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale; 

 -  art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenți documentației de avizare pentru obiectivul de 

investiții ”Banca de alimente, Cantina socială, Centru de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio 

– profesională, Sediu administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr. 12/str. Mihail Sebastian nr. 130 – 

134, sector 5, București”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului București prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului București. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, și 

Direcția Generală de Asistență Socială 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru construire After  

School – 5 clase – Școala Gimnazială nr. 136 Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1595/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei comisiei economice, buget, finanțe nr. 184/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 37/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 509/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 70/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru construire After School – 5 clase – Școala 

Gimnazială nr. 136 Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 491 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru construire After  

School – 5 clase – Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1594/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 185/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 38/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 510/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 69/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru construire After School – 5 clase – Școala 

Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 492 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru construire After  

School – 8 clase – Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr. 3 - 5, sector 5 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1593/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 186/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 39/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 511/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 73/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile 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 indicatorii tehnico – economici pentru construire After School – 8 clase - Școala 

Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr. 3 - 5, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 493 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru construire After  

School – 5 clase – Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr. 68, sector 5 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1592/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 187/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 40/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 512/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 71/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru construire After School – 5 clase – Școala 

Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr. 68, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 494 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru construire After  

School – 8 clase – Liceul Teoretic ”Ion Barbu”, strada Năbucului nr. 18, sector 5 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1591/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 188/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 41/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 513/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 72/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru construire After School – 8 clase – Liceul 

Teoretic ”Ion Barbu”, strada Năbucului nr. 18, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 495 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru edificare clădire cu  

destinație de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sector 2 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1600/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 189/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 42/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 514/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 77/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru edificare clădire cu destinație de Grădiniță cu 

4 grupe, strada Periș nr. 27, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 496 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru construire Grădiniță  

cu 8 grupe, strada Pescărușului nr. 124, sector 2 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1599/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 190/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 43/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 515/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 74/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru construire Grădiniță cu 8 grupe, strada 

Pescărușului nr. 124, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 497 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru construire grădiniță  

nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr. 54, sector 2 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1601/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 191/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 44/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 516/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 76/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru construire grădiniță nouă cu 7 grupe, strada 

Știucii nr. 54, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 498 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru extindere grădiniță  

nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr. 21, sector 2 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1602/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 192/22.08.2018, raportul Comisiei 

învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 45/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 517/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 75/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada 

Sportului nr. 21, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 499 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție  

Consolidare imobil TEATRUL MIC din Str. Constantin Mille nr. 14 – 16, sector 1 

București 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Investiții nr. 1617/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei comisiei economice, buget, finanțe nr. 193/22.08.2018, raportul Comisiei 

cultură și culte nr. 57/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 518/22.08.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 85/14.08.2018 al Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 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) şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Consolidare imobil 

TEATRUL MIC, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 500 

 

 

 

 

*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 Notei conceptuale privind obiectivul de investiții ”Dezvoltarea Sistemului  

de Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primăriei Municipiului București” 

 

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

specialitate nr. 7770/10.08.2018 al Direcţiei de Mediu; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 26/22.08.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 519/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art.6 și art. 70 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. (i) și art. 5 alin (2) din 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 prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală privind obiectivul de investiții ”Dezvoltarea Sistemului de 

Monitorizare a Zgomotului Urban aflat în dotarea Primăriei Municipiului București”, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 501 

*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 declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului  

București a imobilului în suprafață de 3280.00 mp, situat în Municipiul  

București, str. Țărmului, F.N., Sector 1  

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 15080/01.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 128/2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

520/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;  

 Potrivit prevederilor art. 41 alin. (7) din Legea nr 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București imobilul în suprafață 

de 3280.00 mp, situat în Municipiul București, str. Țărmului, F.N., Sector 1, identificat conform planului 

anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Imobilul menționat la art. 1 se transmite în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și 

Agrement București. 

 Art.3 Imobilul va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului București.  

 Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se va modifica în mod 

corespunzător. 

 Art.5 Imobilul prevăzut la art. 1 se va înscrie în Cartea Funciară specială a Municipiului București. 

 Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 502 

*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 solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru  

transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni –  

București Progresu din domeniul public al statului și administrarea Ministerului  

Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului  

General al Municipiului București  

 

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

comun de specialitate al Direcției Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 1153/08.08.2018 și al Direcției 

Patrimoniu nr. 14060/08.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 129/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 521/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea terenului aferent 

fostei linii CF colectoare București Cotroceni – București Progresu din domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Consiliului General al Municipiului București, precum și declararea acestuia din bun de interes public 

național în bun de interes public local. 

 Art.2 Terenul menționat la art. 1 se solicită în vederea realizării unor noi coridoare de transport pe 

axele E – V și N – S ale Municipiului București, precum și prezervării traseului realizării tronsonului de 

metrou de pe linia 4, Gara de Nord – Gara Progresu. 

 Art.3 În cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului 

și în administrarea Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art.4 Predarea – preluarea imobilului transmis 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 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului 

General al Municipiului București. 

 Art.6 Direcțiile 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București 

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 503 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea imobilului situat în B - dul Mircea Vodă nr. 5, sectorul 3, din  

administrarea Primăriei Sectorului 3 în administrarea Centrului de Proiecte Culturale  

al Municipiului București - ARCUB 

 

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

comun de specialitate al Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 5108/14.08.2018 și Direcţiei Patrimoniu nr. 

13860/3/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 130/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 522/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa nr. 9593/14.08.2018 a Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului 

București – ARCUB; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 -  art. 867 și art. 869 din Codul Civil; 

 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 imobilului situat în București, B–dul Mircea Vodă, nr. 5, sectorul 3, 

identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Primăriei 

Sectorului 3 în administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB.  

 Art. 2 (1) Predarea – primirea acestuia se face pe bază de proces verbal încheiat între Primăria 

Sectorului 3 și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, în termen de 30 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul unităților urmând a se modifica corespunzător. 

  (2) Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB va prelua imobilul 

menționat la art. 1 cu sarcinile existente la data semnării procesului verbal. 

 Art. 3 Păstrarea funcționalității imobilului transmis este obligatorie Centrului de Proiecte Culturale al 

Municipiului București - ARCUB. Schimbarea destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică corespunzător.  

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

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB și Primăria Sectorului 3 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 trecerea din administrarea Centrului de proiecte Culturale al  

Municipiului București – ARCUB în administrarea Centrului Cultural Expo Arte a  

imobilului situat în str. Batiștei nr. 14, sector 2 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 15298/10.08.2018 și Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 

5041/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 131/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 523/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere: 

 -  solicitarea nr. 1/10.08.2018 a Centrului Cultural Expo Arte;  

 -  adresa nr. 9496/09.08.2018 a Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – 

ARCUB; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea imobilului situat în str. Batiștei nr. 14, sectorul 2, având datele de 

identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Centrului de 

Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB în administrarea Centrului Cultural Expo Arte în 

vederea desfășurării activităților specifice. 

 Art. 2 (1) Sediul Centrului Cultural Expo Arte este în str. Batiștei nr. 14, sectorul 2. 

  (2) Sediul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB este în Str. 

Lipscani nr. 84 – 90, sectorul 3. 

 Art. 3 (1) Predarea – primirea bunului precizat la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de 

predare – primire încheiat între Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB și Centrul 

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

  (2) În situația în care termenul de la alin. (1) nu a fost respectat, imobilul se consideră preluat, 

patrimoniul unităților urmând a se modifica corespunzător. 

 Art. 4 (1) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 70/1997 privind modificarea și 

completarea Hotărârii CLMB nr. 91/28.05.1996 se abrogă, iar anexa la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 194/28.03.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al 

Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB se modifică în mod corespunzător.  
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  (2) Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 327/14.06.2018 privind 

înființarea Centrului Cultural Expo Arte și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestuia, precum și reducerea numărului total de 

posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București și pentru un 

serviciu public de interes local se modifică în mod corespunzător. 

  (3) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică în mod 

corespunzător. 

 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB și Centrul Cultural Expo Arte vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor  

Medicale București în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie ”Carol  

Davila” a unor părți din imobilele situate în Calea Plevnei nr. 17 – 21, sector 1 și în str.  

Eforiei nr. 4 – 6, sector 5 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 15398/13.08.2018 și Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București nr. 18572/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 134/21.08.2018, raportul Comisiei Sănătate și Protecție 

Socială nr. 55/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 526/22.08.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa nr. 18480/10.08.2018 a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București; 

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

și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a), 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 aprobă transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” a unor părți din imobilele 

ce aparțin domeniului public al Municipiului București situate în Calea Plevnei nr. 17 – 21, sector 1 și în str. 

Eforiei nr. 4 – 6, sector 5, în vederea desfășurării activităților specifice, pentru un termen de 3 ani de la 

data încheierii protocolului de predare – primire. Părțile din aceste imobile se identifică conform anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Predarea – primirea părților din imobilele menționate la art. 1 se va face prin încheierea unui 

protocol de predare – primire între reprezentanții Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Cheltuielile cu utilitățile, igienizarea și întreținerea spațiilor, precum și cheltuielile ocazionate de 

reparații curente și amenajări ale părților din imobilele în cauză, vor fi suportate de către Universitatea de 

Medicină și Farmacie Carol Davila în cote procentuale aferente părților atribuite în folosință gratuită. 

 Art. 4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică 

în mod corespunzător.  
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 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 transmiterea de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor  

cu Risc Seismic către Administrația Fondului Imobiliar a imobilului situat în str.  

Romulus nr. 64, sector 3, București 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiţii nr. 1625/13.08.2018, Administraţiei Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3392/13.08.2018, Direcției Patrimoniu nr. 15431/13.08.2018 și 

Administrației Fondului Imobiliar nr. 1667/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 135/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 527/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 3365/10.08.2018 

 În conformitate cu prevederile:  

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

construcţiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare; 

 -  Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții și normele metodologice de aplicare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea 

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea 

Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit a) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic către Administrația Fondului Imobiliar a imobilului situat în str. Romulus nr. 64, sector 3, 

București, în vederea exercitării dreptului de administrare deținut. 

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 28/22.02.2018 și anexa la aceasta 

se modifică în mod corespunzător. 

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

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar 

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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 507 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea destinației spațiului situat în str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson  

II, sector 3, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15399/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 136/21.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 528/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresele emise de Primăria Sector 3 nr. 134918/2018 și 163554/2018; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 291/17.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, 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 (1) Spațiul aflat în domeniul public al municipiului București situat în str. Nerva Traian nr. 1, 

bloc K6, tronson II, sector 3, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 207/2007, va fi folosit pentru desfășurarea activității Direcției Generale Impozite și Taxe 

Locale din sectorul 3.  

 (2) Spațiul este format din subsol în suprafață de 24 mp și din mezanin în suprafață de 160,24 mp 

compus din 6 camere și dependințe. 

 Art. 2 Lista anexă 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. 3 (1) Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să întocmească documentația cadastrală 

necesară pentru înscrierea în cartea funciară a spațiului menționat la art. 1.  

 (2) Consiliul Local Sector 3 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de 

înscriere în cartea funciară să comunice Consiliul General al Municipiului București documentele emise de 

către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1. 

 Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 207/2007 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al 

Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât 

aceea de locuință situat în str. Nerva Traian, nr.1, bl.K6, tronson II, sector 3, se  modifică și se 

completează în mod corespunzător. 

 Art. 5 Schimbarea destinației spațiului menționat la art. 1 atrage după sine revocarea prezentei 

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

Consiliul Local Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în  

numele municipiului București imobilul compus din teren și clădire situat în Intrarea Ferentari  

nr. 72, bloc 12A, sector 5 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15173/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 137/21.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 529/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresele emise de Primăria Sectorului 5 nr. 55205/2018, nr. 66664/2018, nr. 

68929/2018 și nr. 74031/2018; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 88/21.05.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -          Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -        Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

judeţelor;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 5 să achiziționeze în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, în numele și pentru municipiul București, imobilul compus din teren și clădire 

situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, sector 5, imobil ce se identifică conform anexei, care este 

parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Bunul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al 

municipiului București, va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 5, iar clădirea, după 

reabilitarea în condițiile Legii nr. 114/1996, republicată, de către Consiliul Local al Sectorului 5, va avea 

destinația de bloc de locuințe sociale. 

 Art.3 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului București. 
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 Art.4 Lista anexă la Hotărârea nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

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

 Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către 

Consiliul Local al Sectorului 5, în numele municipiului București. 

 Art.6 Consiliul Local Sector 5 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de 

înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise 

de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.  

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

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

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București  

a imobilului situat în Șos. Vitan Bârzești nr. 20A, sector 4, în vederea construirii Centrului de  

Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 15301/13.08.2018, Direcției Generale Investiții nr. 

1615/13.08.2018 şi Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 18519/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 56/22.08.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 139/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 531/22.08.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 18354/09.08.2018 a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 15301/10.08.2018; 

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

și completările ulterioare;  

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București, instituție publică de interes local aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului 

București, a imobilului situat în Șos. Vitan Bârzești nr. 20A ce reprezintă parte din imobilul situat șos. 

Olteniței nr. 219, sector 4, ce face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 830/2000, în vederea construirii 

Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie.  

 Art. 2 Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii Guvernului nr. 830/2000, în sensul 

schimbării destinației terenului ce reprezintă parte din terenul situat în șos. Olteniței nr. 219, sector 4, din 

teren destinat construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, în teren destinat construirii 

unității sanitare „Centrul de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie” de către Municipiul 

București. 

 Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1 situat în Șos. Vitan Bârzești nr. 20A, sector 4, se identifică conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 7/2013 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 378/2018 se abrogă. 

 Art. 5 Schimbarea destinației imobilului prevăzut la art. 1 atrage după sine abrogarea prezentei 

hotărâri. 
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 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti și 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 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 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Notei Conceptuale și Temei de Proiectare privind obiectivul de investiții „Înființarea și  

amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie” 

 

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

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

Medicale București nr. 1598/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 57/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 532/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

 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; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b), lit. d), art. 36 alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 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 Nota Conceptuală prevăzută în anexa nr. 1 și Tema de Proiectare prevăzută în 

anexa nr. 2 privind obiectivul de investiții „Înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie 

Oncologică prin Protonoterapie”. 

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

 Art. 3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 379/26.07.2018 se abrogă. 

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 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 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 511 

 

*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 

cu privire la completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 40/2011 privind aprobarea redevenței anuale  

pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, concesionate conform Hotărârii  

Guvernului României nr. 884/2004 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15082/09.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 140/21.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 533/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) 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 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 40/2011, privind aprobarea 

redevenței anuale pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale concesionate în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004, se completează cu următoarea poziție: 

 - imobilul situat în Bd. Mărășești nr. 90, sector 4, București – redevență anuală 60,25 EURO/mp. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/2011 

completată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 175/2011 rămân neschimbate. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 512 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea regulamentului pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr.  

68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților  

administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se  

desfășoară activități conexe actului medical, prin licitație publică cu strigare 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15081/09.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 141/21.08.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială nr. 58/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 534/22.08.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă regulamentul pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 68/2008 

privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația 

de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, prin 

licitație publică cu strigare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Comisia de vânzare a spațiilor medicale și Comisia de contestații vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 513 

 

 

 

 

 

*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 Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția  

Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Casa de Ajutor Reciproc a  

Pensionarilor ”OMENIA” București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului  

București nr. 639/19.12.2017  

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 4347/10.08.2018 și Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 59/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 535/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 79, art. 80, art. 84, art. 88, art. 94 – 99, art. 116 din Legea nr. 292/20.11.2011 a asistenței 

sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

 -  Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”OMENIA” 

București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 639/19.12.2017, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 514 

 

*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 împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la  

asocierea/cooperarea cu asociația Diaconia – Filiala Sector 6, în vederea derulării proiectului ”MASA 

 BUCURIEI PE ROȚI” 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 4166/08.08.2018 și Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 60/22.08.2018, raportul Comisiei pentru 

relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 49/22.08.2018, raportul Comisiei 

pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 9/22.08.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 536/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

448/2006; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și 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 al sectorului 6 să hotărască cu privire la 

asocierea/cooperarea cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6, în vederea derulării proiectului ”MASA 

BUCURIEI PE ROȚI„ 

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

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

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 515 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

492/31.10.2017 privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală  

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Investiții nr. 4418/14.08.2018 și Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului București; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 194/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 61/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 537/22.08.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 2, alin. (1), art. 3, alin. (1), alin. (2) și art. 9, alin. (1), lit. b), art. 19 din Legea asistenței 

sociale nr. 292/2011; 

 -  art. 2, art. 36 alin. (2) și alin. (4), art. 38, art. 48, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 272/2004, 

actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015 – 2020; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 492/31.10.2017 privind acordarea 

unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 492/31.10.2017, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

492/31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 516 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Șoseaua Dobroiești nr. 37 - 39, Sectorul 2, 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. 40/13.06.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 365/13.06.2018 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. 1487/74„D”/18.12.2015; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 63/21.11.2016; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București – aviz nr. 1555655/15.09.2017; 

 -   Comisia tehnică de circulație – aviz de principiu nr. 14420/16852/17513/23.11.2017; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 30/06.11.2017; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 337485/20.12.2017; 

 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, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018; 

 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 – Șoseaua Dobroiești nr. 37 - 

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

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 7/29.01.2018, 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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  

Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 4 – 6 și nr. 6, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 45/25.07.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 446/25.07.2018 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 1 – Certificat de urbanism nr. 1606/177/S/28176/18.09.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 115/06.11.2017; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București – aviz nr. 1599461/23.02.2018; 

 -   Comisia tehnică de circulație – aviz nr. 21508/04.01.2018; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 8/15.02.2018; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 338976/03.01.2018; 

 -   Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 33367/1534/23.01.2018; 

 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, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018; 

 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 – Șoseaua Gheorghe Ionescu 

Sisești nr. 4 – 6 și nr. 6, Sectorul 1, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți 

componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 38/26.03.2018, 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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  

Strada Vânători nr. 25, Sectorul 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 39/13.06.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 366/13.06.2018 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 Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 899/1509247/14.07.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 31/27.05.2016; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București – aviz nr. 1461462/28.10.2016; 

 -   Comisia tehnică de circulație – aviz nr. 10341/1436286/28.07.2016; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 95/07.11.2016; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 338718/21.01.2017; 

 -  Serviciul Român de Informații – aviz nr. 48.362/07.12.2017; 

 -  Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția pentru Cultură a Municipiului București – 

aviz nr. 033/Z/31.01.2017; 

 -   Ministerul Apărării Naționale – Statul Major al Apărării – aviz nr. DT-7867/27.11.2017; 

 -   Serviciul de Telecomunicații Speciale – aviz nr. 224563/07.12.2017; 

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

224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018; 

 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 – Strada Vânători nr. 25, 

Sectorul 5, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației 

de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 18/28.08.2017, 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 519 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Madrigalului nr. 30, 

 Sector 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 48/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 538/23.08.2018 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 1 – Certificat de urbanism nr. 1214/112/M/7125/13.06.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 07/02.02.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 36/26.09.2017; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 32/13.11.2017; 

 -   Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 3393/164/14.03.2018; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1567912/27.10.2017; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1505289/1513094/03.07.2017; 

 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 Planul Urbanistic Zonal Strada Madrigalului nr. 30, Sector 1, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 30/19.04.2018, 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. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


70 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. General Constantin Budișteanu nr. 7, 

Sector 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 49/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 539/23.08.2018 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 Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 1590/1560404/23.11.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 39/18.08.2015; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 39/12.11.2015; 

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 105/30.12.2015; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1389362/22.01.2016; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1376568/23922/23.12.2015; 

 -  Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz 

nr. 845/Z/14.11.2017; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 31/18-SU-BIF-A/15.01.2017; 

 -   Serviciul Român de Informații – aviz nr. 53.256/22.02.2018; 

 -   Ministerul Apărării Naționale – Statul Major al Apărării – aviz nr. D.6473/09.12.2015; 

 -   Ministerul Afacerilor Interne –  Direcția Generală Logistică: aviz nr. 4.089.943/05.02.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

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

C.G.M.B. nr. 241/2011, 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; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada General Constantin Budișteanu nr. 7, Sector 1, 

Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 29/26.03.2018, 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. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 521 

 

 

 

 

 

*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. Berzei nr. 42, 

 Sector 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 50/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 540/23.08.2018 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 Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 1164/1546522/03.10.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 43/07.10.2015; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 12/09.03.2016; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 33/20.11.2017; 

 -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz 

nr. 1536/18.07.2017; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1445611/14.10.2016; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1410771/4697/26.04.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Berzei nr. 42, Sector 1, Bucureşti în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 10/07.01.2018, 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. 

 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Izbiceni nr. 102, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 51/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 541/23.08.2018 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 1 – Certificat de urbanism nr. 924/28/.I./18181/08.06.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 47/13.10.2015; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București – aviz nr. 1523057/07.07.2017; 

 -   Comisia tehnică de circulație – aviz nr. 1436287/10342/28.07.2016; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 3/09.03.2017; 

 -   Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 20948/914/19.09.2017; 

 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, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018; 

 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 – Str. Izbiceni nr. 102, Sectorul 

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

urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 5/23.01.2018, 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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  

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1C, Bd. Basarabia nr. 246, Bd. Basarabia nr. 250, Sector 3,  

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. 52/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 542/23.08.2018 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 3 – Certificat de urbanism nr. 1941/07.09.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 120/13.11.2017; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București – aviz nr. 1604699/16.03.2018; 

 -   Comisia tehnică de circulație – aviz nr. 1590969/969/14.02.2018; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 16/02.03.2018; 

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

– Ilfov: aviz nr. 99/18/SU-BIF-A/02.02.2018; 

 -   Regia Autonomă de Transport București – Serviciul Proiectare Infrastructură și Avize Edilitare: 

aviz nr. 15247/27.10.2017; 

 -   Distrigaz Sud Rețele – Departament Mentenanță Specializată: aviz nr. 

312.015.798/01.11.2017; 

 -   Telekom România Communication S.A. – aviz nr. 100/05/03/01/3278: 

 -   E - distribuție Muntenia – aviz nr. 198142222/24.10.2017; 

 -   ApaNova București – aviz nr. 91713392/19.10.2017; 

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

224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018; 

 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 – Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1C, 

Bd. Basarabia nr. 246, Bd. Basarabia nr. 250, Sector 3, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și 

nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 31/08.05.2018, 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 524 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Șoseaua Dudești – Pantelimon nr. 42,  

loturile 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 10, 12, 14/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/2/2, 22, 23, 24 și 25 

 Sector 3, 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. 53/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 543/23.08.2018 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 3 – Certificat de urbanism nr. 1926/37.08.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 95/06.10.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 2/11.01.2018; 

 -   Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 10367/526/25.04.2018; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 7/13.02.2018; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1604613/23.03.2018; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1593958/1781/23.12.2015; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 807050/27.02.2018; 

 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 Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Dudești – Pantelimon nr. 42, loturile 4, 5, 6, 7, 8, 

9/2, 10, 12, 14/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/2/2, 22, 23, 24 și 25, Sector 3, Bucureşti în conformitate cu avizul 

Arhitectului Şef nr. 32/10.05.2018, 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. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Gherghiței nr. 5-7, Intrarea Gherghiței nr. 5A, 

 Str. Fabrica de Gheață nr. 15, 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; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 54/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 544/23.08.2018 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. 1484/83„G„/18.12.2015; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 20/01.03.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 42/31.10.2017; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 3/17.01.2018; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1604699/16.03.2018; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1575597/20683/04.01.2018; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 338699/11.12.2017; 

 -   Serviciul Român de Informații – aviz nr. 48.340/07.12.2017; 

 -   Ministerul Apărării Naționale – Statul Major al Apărării – aviz nr. DT.7839/27.11.2017; 

 -   Ministerul Afacerilor Interne –  Direcția Generală Logistică: aviz nr. 4.292.400/11.01.2018; 

 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 Planul Urbanistic Zonal Str. Gherghiței nr. 5-7, Intrarea Gherghiței nr. 5A, Str. 

Fabrica de Gheață nr. 15, Sector 2, Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 33/11.05.2018, 

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. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 526 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Victor Brauner nr. 40M-40L, 

 Sector 3, 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. 55/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 545/23.08.2018 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 3 – Certificat de urbanism nr. 2399/07.10.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de inițiere nr. 47/28.08.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 10/18.01.2018; 

 -   Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 4546/227/22.03.2018; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 17/09.03.2018; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1616930/27.04.2018; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1595878/2120/14.02.2018; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 807219/21.03.2018; 

 -   Serviciul Român de Informații – aviz nr. 53.230/15.02.2018; 

 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 Planul Urbanistic Zonal Str. Victor Brauner nr. 40M-40L, Sector 3, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 38/12.06.2018, 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. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Victor Brauner nr. 42 – Theodor Pallady nr.  

309, Sector 3, 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. 56/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 546/23.08.2018 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 3 – Certificat de urbanism nr. 2407/17.10.2016; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de inițiere nr. 48/28.08.2017; 

 -   Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 9/17.01.2018; 

 -   Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 18/12.03.2018; 

 -   Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1616931/27.04.2018; 

 -   Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1595880/2119/14.02.2018; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 807220/05.03.2018; 

 -   Serviciul Român de Informații – aviz nr. 53.238/22.02.2018; 

 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 Planul Urbanistic Zonal Str. Victor Brauner nr. 42 – Bd. Theodor Pallady nr. 309, 

Sector 3, Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 39/12.06.2018, 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. 

 Art. 2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


86 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local a serviciilor de construire,  

modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor  

rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora din  

municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către  

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.  

 

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

comun de specialitate al Direcției Transporturi, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 898/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 68/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 547/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -      Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 104/2018 privind aprobarea studiului 

de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, 

reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimonial public și privat al 

Municipiului București și al caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului 

public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei 

stradale, lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu 

elemente de mobilier urban; 

 -    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local a serviciilor de construire, 

modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și 

pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din Municipiul București, 
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inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către Compania Municipală Străzi, 

Poduri și Pasaje București S.A..   

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  

 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local pentru delegarea gestiunii 

serviciului public de interes local a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor 

de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de 

artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de 

mobilier urban, către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., fac obiectul anexelor 

nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractual de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând  

domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking  

București S.A.  

 

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

comun de specialitate al Direcției Transporturi, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 892/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 69/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 548/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/2018 privind aprobarea studiului de 

oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de administrare și exploatare a 

parcărilor din Municipiul București; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  

 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local pentru parcajele 

aparținând domeniului public și privat al Municipiului București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 din 

contractul de delegare și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractual de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 147/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea și  

optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor  

de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și  

pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală  

Managementul Traficului București S.A. 

  

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

comun de specialitate al Direcției Transporturi, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 900/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 70/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 549/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/2018 privind aprobarea studiului de 

oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de management al traficului 

în Municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public și privat pentru asigurarea 

managementului traficului în Municipiul București; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea și 

optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare 

și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în 

municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  

 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente activităților privind organizarea și optimizarea circulației 

rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației 

urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București fac 

obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 148/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare  

și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București către Compania Municipală  

Parcuri și Grădini București S.A. 

  

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

comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 902/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 27/22.08.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 550/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 106/2018 privind aprobarea studiului 

de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a parcurilor 

și grădinilor din Municipiul București și a caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a 

parcurilor și grădinilor; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de 

amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București către Compania Municipală 

Parcuri și Grădini București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  
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 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local privind activitățile de 

amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea activităților privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a  

ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor  

publice din componența Serviciului Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București, 

către Compania Municipală Agrement București S.A. 

 

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

comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 894/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 28/22.08.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 551/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 94/2018 privind aprobarea studiului de 

oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: amenajarea, exploatarea și 

întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de agrement din municipiul 

București și a caietului de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și 

privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, 

ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul București. 

 -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii activităților privind amenajarea, întreținerea și exploatarea 

lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor 

publice din componența Serviciului Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București, către Compania 

Municipală Agrement București S.A.. 
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 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  

 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente activităților privind amenajarea, întreținerea și exploatarea 

lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor 

publice din componența serviciului local fac obiectul anexelor nr. 3 și nr. 4 ale contractului de delegare.   

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 153/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Agrement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


96 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de  

întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București, către Compania Municipală  

Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. 

 

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

comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 904/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 29/22.08.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 552/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2018 privind aprobarea studiului 

de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de întreținere arbori și spații verzi în 

Municipiul București și a caietului de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului 

public și privat al Municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor 

verzi; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere 

a arborilor și spațiilor verzi în municipiul București, către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și 

Spațiului Verde București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  
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 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local privind activitățile de 

întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 150/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive  

aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală  

Sport pentru Toți București S.A. 

 

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

comun de specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism, Direcției Generală Economică, Direcției 

Guvernanță Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 896/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 46/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 553/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 452/2018 privind aprobarea studiului 

de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a obiectivelor 

sportive din Municipiul București; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive 

aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru 

Toți București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  

 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local privind obiectivele sportive 

aparținând domeniului public și privat al Municipiului București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 150/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și  

crematoriile umane din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București  

S.A.  

 

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

comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 890/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 30/22.08.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 554/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 110/2018 privind aprobarea studiului 

de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, 

funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public al 

Municipiului București; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile 

umane din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  

 Art. 4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local privind cimitirele și 

crematoriile umane din Municipiul București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   
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 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 152/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local a activităților privind  

organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice către Compania Municipală  

Publicitate și Afișaj București S.A. 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției Generală 

Economică, Direcției Guvernanță Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice nr. 906/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 57/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 555/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/2018 privind aprobarea studiului 

de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de 

publicitate stradală și afișaj din Municipiul București și a caietului de sarcini al serviciului public 

de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din 

Municipiul București; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local a activităților privind 

organizarea publicității, afișajului și reclamelor pe domeniul public și privat al Municipiului București, către 

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  
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 Art. 4 Tarifele aferente serviciului public de interes local a activităților privind organizarea publicității, 

afișajului și reclamelor în locurile publice fac obiectul anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 155/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de  

întreținere și reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București 

 și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al  

statului), către Compania Municipală Imobiliara București S.A. 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță 

Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 908/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 142/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină 

nr. 556/22.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

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

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/2018 privind aprobarea studiului 

de oportunitate privind serviciile de administrare a fondului imobiliar aflat în administrarea 

domeniului public/privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului și a caietului de 

sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al 

Municipiului București și în domeniul privat al statului; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea 

metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a 

Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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 delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere 

și reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Municipală 

Imobiliară București S.A.. 

 Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.  

 Art. 4 Tarifele aferente serviciului de încasare, precum și a serviciului de întreținere și reparații 

curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului 

General al Municipiului București (domeniul privat al statului) fac obiectul anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.  

 Art. 6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 155/28.03.2018 se abrogă.  

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

Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Programului multianual „Bucureștiul Destinație Turistică – promovarea  

municipiului București ca destinație turistică și dezvoltarea activității de turism și servicii” 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 4653/25.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 5/22.08.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 557/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

România, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare 

durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea 

investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a 

proiectelor de investiţii în turism; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 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 Programul multianual „Bucureștiul Destinație Turistică – promovarea municipiului 

București ca destinație turistică și dezvoltarea activității de turism și servicii” prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 539 

 

*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 Programului Multianual „București, oraș sigur” – pază obiective aflate în  

administrarea Administrației Străzilor București 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 14420/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 71/22.08.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 558/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 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 Programul Multianual „București, oraș sigur” – pază obiective aflate în 

administrarea Administrației Străzilor București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 540 

 

*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/


108 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului multianual „Informarea salvează” – protecție civilă și  

voluntariat în municipiul București 

 

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

specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii – Direcția Înzestrare Materială și 

Situații de Urgență nr. 1496/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 195/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 559/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 

pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile 

juridice la care Municipiul București este acționar majoritar; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -   Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 -  Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă; 

 -   Hotărârii Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului București a Programului multianual 

”Informarea salvează” – protecție civilă și voluntariat în Municipiul București, campanie de informare 

preventivă în domeniul protecției civile, axată pe desfășurarea unor acțiuni teoretice și practic-aplicative 

menite să implementeze anumite cunoștințe în domeniul situațiilor de urgență și să genereze o schimbare 

comportamentală a publicului. 

 Art. 2 Programul multianual ”Informarea salvează” se va derula prin intermediul Companiei 

Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și va avea ca beneficiari unități de învățământ, 

asociații de proprietari/locatari și centre pentru copii și bătrâni instituționalizați de pe raza Municipiului 

București. 
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 Art. 3 Programul multianual ”Informarea salvează”, conceput și creat de Compania Municipală 

Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. este cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Programului multianual ”Bucureștiul Digital” – Tehnologia Informației  

pentru servicii publice 

 

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

specialitate al Direcției Generale Logistică – Direcția Informatică nr. 1953/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 196/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 560/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Hotărârii nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naţionale de informatizare şi implementare în 

ritm accelerat a societăţii informaţionale şi a Programului de acţiuni privind utilizarea pe scară 

largă şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţiei în România; 

 -  Hotărârii nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru 

România 2020;  

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) 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 implementarea la nivelul Municipiului București a Programului multianual 

”Bucureștiul Digital” – Tehnologia Informației pentru servicii publice. 

 Art. 2 Programul multianual „Bucureștiul Digital” – Tehnologia Informației pentru servicii publice se 

va derula prin intermediul Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. și va avea ca 

beneficiari organismele prestatoare de servicii publice și de interes local ale Municipiului București. 

 Art. 3 Programul multianual „Bucureștiul Digital” – Tehnologia Informației pentru servicii publice, 

propus de Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. este cuprins în anexa, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 542 

*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 acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru  

Transport Public București – Ilfov 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 14450/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 72/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 561/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - 

Ilfov nr. 1145/13.08.2018 prin care solicită acordarea de mandat special; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Art. 8 alin. (3) lit.d^1), d^2), lit. i), lit. k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov;  

 În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 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 (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public București–Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București să elaboreze și să aprobe 

documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători în 

regiunea București-Ilfov, care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare 

completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include în mod obligatoriu proiectul contractului de 

delegare a gestiunii şi anexele obligatorii prevăzute la art. 29 alin. (13) din Legea nr. 51/2006.  

 (2) Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București – Ilfov, se supune avizării Consiliului General al Municipiului București și 

se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București – Ilfov. 

act:347668%2064049019
act:347668%2064049019
act:347668%20110627698
act:347668%20110738309
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 Art. 2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București – Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București să elaboreze și să aprobe Regulamentul 

serviciului de transport public local de călători în regiunea București-Ilfov, Caietul de sarcini, contractul de 

prestare a serviciului, pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a contractului-cadru de 

prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente. 

 Art. 3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București – Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe stabilirea, ajustarea sau 

modificarea preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 

metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. 

 Art. 4 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București – Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să refuze, în condiții justificate, 

aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator. 

 Art. 5 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București – Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să exercite delegarea gestiunii și 

atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în regiunea 

București-Ilfov către Societatea de Transport București S.T.B. S.A. 

 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADITPBI) vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 543 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Termoenergetică București – Ilfov 

 

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

specialitate al Direcției Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 4436/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 19/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 562/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov 

nr. 257/14.08.2018 înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 4435/14.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/2017 privind costituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Termoenergetică București – Ilfov; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 466/26.07.2018 privind acordarea mandatului special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

București – Ilfov ca în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București să delege 

gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de producer a energiei termice în 

arealul deservit de Asociație și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional 

Compania Municipală Energetica București S.A. 

 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, Regia Autonomă de Distribuție 

a Energiei Termice - RADET şi Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

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

din data de 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 544 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind avizarea „Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de  

transport public de călători în regiunea București – Ilfov” și aprobarea modalității de gestiune a  

serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov  

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 14449/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 73/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 563/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - 

Ilfov nr. 1147/13.08.2018 de înaintare a „Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar 

de transport public de călători în regiunea București – Ilfov”; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Art. 8 alin. (3) lit. d), art. 22 și art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport 

București prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea 

Societatea de Transport București – S.T.B. S.A.;  

 În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 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 avizează „Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public 

de călători în regiunea București – Ilfov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de transport public de călători în regiunea 

București – Ilfov, prin gestiune directă. 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADITPBI) 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 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 avizarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului  

de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică – activitatea de  

producere a energiei termice, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  

Termoenergetică București – Ilfov 

 

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

specialitate al Direcției Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate nr. 374/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 20/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 564/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov 

nr. 256/14.08.2018 înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 373/14.08.2018 privind 

înaintarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/2017 privind costituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Termoenergetică București – Ilfov; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 466/26.07.2018 privind acordarea mandatului special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45, alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se avizează studiul de oportunitate, întocmit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Termoenergetică București – Ilfov „Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului 

public de alimentare cu energie termică – activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov”, conform anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică 

termică – activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, prin gestiune directă. 

 Art.3 (1) Se avizează proiectul de contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie 

termică termică – activitatea de producere a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov și cele 7 anexe ale acestuia, respectiv: 
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 -Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică – anexa nr. 1 la contract; 

 -Caietul de sarcini al activității de producer și furnizare – anexa nr. 2 la contract; 

 -Inventarul bunurilor proprietate publică, concesionate delegatului pe întreaga durată a contractului – 

anexa nr. 3 la contract, se va aproba după efectuarea inventarierii; 

 -Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor proprietate publică – anexa nr. 4 la contract; 

 -Lista indicativă a bunurilor de preluare – anexa nr. 5 la contract; 

 -Indicatorii de performanță – anexa nr. 6 la contract; 

 -Programul de investiții – anexa nr. 7 la contract 

 (2) Proiectul de contract și anexele acestuia constituie anexa nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4 (1) Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – 

Ilfov ca împreună cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice – RADET și Compania Municipală 

Energetica București S.A. să inventarieze bunurile proprietate publică și private aferente infrastructurii 

serviciului – activitatea de producer și furnizare a energiei termice, în arealul deservit de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov. 

 (2) Lista bunurilor menționate la alin. (1) se constituie ca anexa nr. 3 la contractual de delegare. 

 Art. 5 Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucrești – Ilfov 

să stabilească, în condițiile legii, nivelul redevenței în baza listei bunurilor stabilite la art. 4. 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, Regia Autonomă de Distribuție 

a Energiei Termice - RADET şi Compania Municipală Energetica Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 includerii Centrului Unic pentru apeluri de urgență București-Ilfov-operat de  

personal din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în cadrul Centrului Municipal Integrat  

pentru Situații de Urgență, situat în Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6  

 

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

specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii – Direcția Înzestrare Materială și 

Situații de Urgență nr. 1508/13.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 197/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 565/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 

7/09.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordonanța de Urgență nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă;  

 -  Hotărârii Guvernului nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă includerea Centrului Unic pentru apeluri de urgență București-Ilfov – operat de 

personal din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în cadrul Centrului Municipal Integrat pentru 

Situații de Urgență, situat în Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 547 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor bunuri aparținând Administrației  

Străzilor 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 14375/10.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 198/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 566/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Străzilor București nr. 22318/10.08.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) 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 tarifele de închiriere a unor bunuri aparținând Administrației Străzilor, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Tarifele specificate la art. 1 se vor aplica doar în cazul închirierii bunurilor către entitățile 

subordonate municipiului București sau la care municipiul București este acționar majoritar. 

 Art. 3 Tarifele specificate la art. 1 nu includ contravaloarea carburantului și a prestației deserventului. 

 Art. 4 Sumele provenite din închirierea bunurilor specificate la art. 1 se fac venit la bugetul 

municipiului București. 

 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 548 

 

 

 

 

 

 

*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 implementarea unui proiect – pilot tip ”Sistem de transport  

alternativ – Smart Bike Sharing în Municipiul București” 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 14136/1/07.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 75/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 568/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017, privind aprobarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea București – Ilfov; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/2017 privind amplasarea rastelelor 

de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București, modificată și 

completată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 389/2017; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 623/19.02.2017 privind Acordul 

Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii Convenției privind finanțarea 

proiectului ”Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului 

București”, între Municipiul București și Ministerul Mediului, modificată și completată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 61/22.02.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Acordul de Cooperare între Municipalitatea București și SC Atelierele Pegas SRL 

referitor la implementarea unui proiect – pilot de transport alternativ de tipul ”Smart Bike Sharing” în 

Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuternicește Primarul General al municipiului București să semneze, pentru și în numele 

Municipiului București, Acordul de Cooperare prevăzut la art. 1. 

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

Poliția Locală a Municipiului București, Polițiile Locale ale sectoarelor 1 – 6, Compania Municipală 

Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Tehnologia Informației București SA și SC 

Atelierele Pegas SRL 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


123 

 

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. 372/11.09.2017 privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de  

Transport București a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de  

autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 ”Ion I.C. Brătianu” la Școala Gimnazială  

nr. 127 

 

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

specialitate al Direcţiei Transporturi nr. 142161/09.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 76/22.08.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 569/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 372/11.02.2017 privind aprobarea 

asigurării de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local gratuit 

pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 "Ion I.C. 

Brătianu" la Școala Gimnazială nr. 127; 

 -  Hoărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 590/22.11.2017 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 372/11.09.2017 pentru 

asigurarea de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local pentru 

elevii de la Școala Gimnazială nr. 141 "Ion I.C. Brătianu" la Școala Gimnazială nr. 127;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 372/11.09.2017 

privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local 

gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 ”Ion I.C. 

Brătianu” la Școala Gimnazială nr. 127, se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

372/11.09.2017 și Hotărârii Consiliului General al Municipiul București nr. 590/22.11.2017 rămân 

neschimbate. 

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

Regia Autonomă de Transport 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


125 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare juridică a  

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Juridic și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 3393/13.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 199/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 570/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/06.06.2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 

completare a unor acte normative; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord – cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de 

consultanță și reprezentare juridică a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic. 

 Art. 2 Se împuternicește Directorul executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a 

procedurii privind încheierea acordului – cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică. 

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

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 551 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare juridică a  

Clubului Sportiv Municipal București 

 

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

specialitate al Direcţiei Juridic nr. 18843/14.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 200/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 571/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal București nr. 3646/14.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/06.06.2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 

completare a unor acte normative; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord – cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de 

consultanță și reprezentare juridică a Clubului Sportiv Municipal București. 

 Art. 2 Se împuternicește Directorul General al Clubului Sportiv Municipal București pentru a efectua 

demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordului – cadru de 

servicii de consultanță și reprezentare juridică. 

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

Clubul Sportiv Municipal 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 552 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor  

nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București, pentru  

activități nonprofit de interes local în domeniul cultură, protecția mediului  

înconjurător, activități de tineret, precum și a Modelului de Contract Cadru de  

Finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii  

nr. 350/2005 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Relația cu ONG, Sindicate și Patronate, Direcției Cultură, Învățământ, 

Turism și Direcției Mediu nr. 122/12.06.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 201/22.08.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 10/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 572/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 

al municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local în domeniul cultură, protecția mediului 

înconjurător, activități de tineret, potrivit Legii nr. 350/2005, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Contractul cadru de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 

București, a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, conform anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se împuternicește Administratorul Public al Municipiului București să semneze contractele de 

finanțare nerambursabilă. 

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

organismele prestatoare de servicii publice și de interes local 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la  

bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes  

general/local aferent anului 2018, în domeniile cultură, protecția mediului  

înconjurător, activități de tineret, potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind  

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități  

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

specialitate al Direcţiei Relația cu ONG, Sindicate și Patronate nr. 175/02.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 202/22.08.2018, raportul Comisiei pentru 

relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 11/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 573/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 447/26.07.2018, privind rectificarea 

bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului 

București, pentru activități nonprofit de interes general/local aferent anului 2018, în domeniile cultură, 

protecția mediului înconjurător, activități de tineret, potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu 

modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 554 

 

*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 ”Normelor locale privind metodologia de stabilire și  

achitare/recuperare a diferențelor financiare ale operatorului serviciului de producere, 

transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populația Municipiului 

București, în vederea regularizării subcompensărilor/supracompensărilor anuale 

realizate” 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Generale Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate și Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 4320/09.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 21/22.08.2018, raportul Comisiei economice, 

buget, finanțe nr. 203/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 574/22.08.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 5^2, art. 6, art. 7 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru 

funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14 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 ”Normele locale privind metodologia de stabilire a diferențelor financiare ce 

urmează a fi achitate/recuperate operatorului serviciului de producere, transport, furnizare și distribuție a 

energiei termice pentru regularizarea subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate prin 

subvenționarea de către municipalitate a energiei termice furnizate populației” prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Operatorul serviciului de producere, transport, furnizare și distribuție a energiei termice va 

întocmi documentațiile pentru regularizarea subcompensărilor/supracompensărilor anuale, conform 

machetelor din prezentele norme. 

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, Regia Autonomă de Distribuție 

a Energiei Termice – RADET și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 bilanțului energetic al sistemului de termoficare al SACET  

București și a nivelului compensării valorice a pierderilor de energie termică și apă de adaos,  

înregistrate în anul 2017 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice nr. 372/13.08.2018 și Direcției Generale 

Economice nr. 7612/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 22/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 575/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Ținând cont de adresa Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice – RADET nr. 

55681/13.08.2018 înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 4424/13.08.2018; 

 Luând în considerare prevederile ”Normelor locale privind metodologia de stabilire și 

achitare/recuperare a diferențelor financiare ale operatorului serviciului de producere, transport, distribuție 

și furnizare a energiei termice pentru populația Municipiului București, în vederea realizării 

subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate” 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 5^2, art. 6, art. 7 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru 

funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și 

completările ulterioare 

 - Art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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 bilanțul energetic al sistemului de termoficare al SACET București, prezentat în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă compensarea valorică a pierderilor de energie termică și apă de adaos, înregistrate 

la SACET București în anul 2017 la nivelul sumei de 80.325.000 lei. 

 Art. 3. Compensarea prevăzută la art. 2 se va plăti în două tranșe, după cum urmează: 

 - prima tranșă în valoare de 40.000.000 lei până la data de 31.08.2018; 

 - a doua tranșă în valoare de 40.325.000 lei, după avizarea de către ANRE a pierderii tehnologice de 

28,61%. 
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 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti și 

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018 

 

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

specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 7628/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, financiar nr. 204/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 476/22.08.2018;  

 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului 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 din bugetul Municipiului București pe anul 2018 și anexele la 

acesta. 

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

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București – RADET, Regia Autonomă de Transport 

București – RATB și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei la prezenta 

hotărâre vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 557 

 

 

 

 

 

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

la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și 

Spațiului Verde Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 858/08.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 205/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 577/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde Bucureşti S.A.; 

 -Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Companiei Municipale Întreținerea 

Arborilor și Spațiului Verde Bucureşti S.A. nr. 31/31.07.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

la majorarea capitalui social al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București 

S.A. cu suma de 51.837.000 lei, aport în numerar.  

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

și Spațiului Verde Bucureşti S.A. este de 65.764.900 lei, divizat în 6.576.490 acţiuni nominative, cu valoare 

nominală de 10 lei fiecare, deţinute astfel: 

 a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deține un număr de 

6.576.478 acțiuni numerotate de la 1 la 6.576.478, reprezentând 99,99982 % din capitalul social; 

 b) Societatea Service Ciclop S.A. va deține un număr de 12 acțiuni numerotate de la 6.576.478 la 

6.576.490, reprezentând 0,00018 % din capitalul social. 



136 

 

 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde Bucureşti S.A. în cuantum de 51.837.000 

lei, reprezentând aportul Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde Bucureşti 

S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 558 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la  

majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A 

 

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

specialitate al Direcţiei Guvernanță Corporativă nr. 877/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 206/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 578/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Energetica București S.A.; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 296/17.05.2018 privind aprobarea de principiu a acțiunilor necesare în 

vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în contextul 

reorganizării RADET București și Electrocentrale București S.A.; 

 - Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica 

București S.A. nr. 12/13.08.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

la majorarea de capital social cu suma de 1.262.582.150 lei a Companiei Municipale Energetica București 

S.A. 

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

S.A. este de 1.562.328.000 lei, divizat în 156.232.800 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei 

fiecare, deținute astfel: 

 a) Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti subscrie un număr de 

156.232.738 acțiuni, reprezentând 99,99996 % din capitalul social; 
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 b) Comuna Chiajna subscrie un număr de 31 acțiuni, reprezentând 0,00002 % din capitalul social; 

 c) Orașul Popești-Leordeni subscrie un număr de 31 acțiuni, reprezentând 0,00002 % din capitalul 

social; 

 Aportul la capitalul social este următorul: 

- Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti – 1.562.327.380 lei aport în 

numerar; 

- Comuna Chiajna – 310 lei aport în numerar; 

- Orașul Popești-Leordeni – 310 lei aport în numerar. 

 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Energetica București S.A. în cuantum de 1.262.582.150 lei, reprezentând aportul 

Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica București S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Compania Municipală Energetica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 559 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

 la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 933/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 207/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 579/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării societății pe acțiuni Compania 

Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.; 

 -Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Companiei Municipale Întreținerea 

Arborilor și Spațiului Verde Bucureşti S.A. nr. 8/08.08.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

la majorarea capitalui social al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. cu suma de 

12.744.170 lei, aport în numerar.  

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

Bucureşti S.A. este de 22.661.170 lei, divizat în 2.266.117 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 10 

lei fiecare, deţinute astfel: 

 a) Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti va deține un număr de 

2.266.105 acțiuni, reprezentând 99,9994 % din capitalul social; 

 b) Societatea Service Ciclop S.A. va deține un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,0006 % din 

capitalul social. 
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 Art. 3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele 

Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A. în cuantum de 12.744.170 lei, reprezentând aportul 

Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A. se va modifica în mod 

corespunzător prevederilor art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 560 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București şi  

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

de organizare şi funcţionare ale acesteia 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 93741/1/14.08.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5106/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 208/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 580/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică a parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor și a 

spațiilor verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului 

București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

 -Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 9, pct. 10, art. 45 

alin. (2) şi art. 73 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se înfiinţează Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București, serviciu public de 

interes local al Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, persoană juridică de drept public. 

 Art. 2 Sediul administrativ al Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București va fi în Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5. 

 Art. 3 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcției de Arhitectură Peisagistică a 

Municipiului București se va face din alocaţii acordate de la bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Obiectul de activitate al Direcției de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București îl 

constituie: elaborarea, iniţierea, implementarea şi evaluarea strategiilor, proiectelor, programelor, precum 

şi evenimentelor, stagiilor aplicative în domeniul arhitecturii peisagistice și de înfrumusețare peisagistică pe 
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raza Municipiului București, creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa comunitară şi 

întărirea conştiinţei de apartenenţă la aceasta.  

 Art. 5 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 15 posturi, din care 3 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcției de Arhitectură Peisagistică a 

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

 Art. 6 (1) Se aprobă reducerea numărul total de posturi ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement 

București de la 475 de posturi la 460 de posturi din care 30 posturi de conducere, astfel: 

 Poziția din statul de funcții aprobat 

  7 - inspector de specialitate (S) grad profesional IA 

  53 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  217 - șef formație muncitori (M) gradul II 

  321 - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III 

  324 - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III 

  325 - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III 

  326 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  367 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  369 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  372 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  374 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  375 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  376 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  377 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I 

  378 - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I. 

 (2) Art. 1, anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 428/26.07.2018 privind aprobarea 

organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement 

București se modifică conform alin. (1).  

 (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 428/2018 rămân neschimbate. 

 Art. 7 (1) Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum 

urmează: 

 Anexa nr. 2 – Lista Serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti se completează cu 

numărul curent 23 – Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București. 

 Titlul Anexei nr. 3b se completează cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București ; 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările ulterioare rămân 

neschimbate. 

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

Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement 

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 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al  

Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 9054/1/09.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 209/22.08.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 581/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 43085/2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 273/2006 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 (1) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General – anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările 

ulterioare, se abrogă. 

 (2) Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General este 1258. 

 Art. 3 Prevederile art. 3 alin. (2) la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

10/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în consecință conform art. 2 alin. (2) din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 Art. 5 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 zile, în vederea 

aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 107^1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor 

publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare. 
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 Art. 6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului  

de organizare și funcționare ale Centrului pentru Tineret al Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 7931/1/18.07.2018 și al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 4532/19.07.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 210/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

și de disciplină nr. 582/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresele nr. 809/16.07.2018 și nr. 838/31.07.2018 ale Centrului pentru Tineret 

al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, cu un număr de 41 posturi, din care 9 posturi de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului pentru Tineret al Municipiului București, 

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

 Art. 2 (1) Se reduce numărul total de posturi al Teatrului de Comedie de la 124 de posturi la 122, 

prin desființarea următoarelor posture vacante de execuție: 

 a) poziția 5 în statul de funcții – consilier juridic (S), grad profesional IA; 

 b) poziția 17 în statul de funcții – secretar (literar) (S), grad profesional II 

 (2) Se reduce numărul total de posturi al Muzeului Municipiului București de la 155 la 154, prin 

desființarea următorului post vacant de execuție: poziția 105 din statul de funcții – restaurator (M) treaptă 

profesională I 

 (3) Se reduce numărul total de posturi al Teatrului Municipal „Lucia Sturza Bulandra” de la 150 la 

148, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

 a) poziția 98 muncitor în activitatea specifică instituțiilor de spectacole (M;G) treaptă profesională I; 
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 b) poziția 105 muncitor în activitatea specifică instituțiilor de spectacole (M;G) treaptă profesională II. 

 Art. 3 (1) Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 381/2016, anexa nr. 2, precum și numărul de posturi 

prevăzut în anexa nr. 1 la această hotărâre se modifică în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1). 

 (2) Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 229/2017, numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la 

această hotărâre, precum și anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 196/2018 se modifică în conformitate cu 

prevederile art. 2 alin. (2). 

 (3) Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 408/2016, anexa nr. 2, precum și numărul de posturi prevăzut 

în anexa nr. 1 la această hotărâre, se modifică în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3). 

 (4) Art. I din Hotărârea C.G.M.B. nr. 280/2018 își încetează aplicabilitatea. 

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

Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Teatrul de Comedie, Teatrul „Lucia Sturza Bulandra” și 

Muzeul 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 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 funcții și modificarea  

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială 

a Municipiului București 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9173/1/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 211/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 62/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 583/22.08.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 16 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 908 posturi, din care 62 de conducere, statul de 

funcții, precum și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prevederile art. 1 și anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 198/28.03.2018 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Horărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

198/28.03.2018 rămân neschimbate. 

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

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

din data de 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Hotărârii Consiliului General al Municipiului  

București nr. 327/2018 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9151/1/13.08.2018 și Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 5078/13.08.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 212/22.08.2018, raportul Comisiei cultură și 

culte nr. 58/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 584/22.08.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordonanței de Urgență 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; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 327/2018;  

 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. I Se aprobă modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 

nr. 327/2018 după cum urmează: Biroul Programare și Proiecte Culturale, Administrare Spații 

Expoziționale se transformă în Compartimentul Programe și Proiecte Culturale, Administrare Spații 

Expoziționale, iar postul de șef birou se transformă în director adjunct în subordinea directă a directorului 

Centrului Cultural EXPO ARTE, cu menținerea numărului total de 11 posturi, din care 3 posturi de 

conducere. 

 Art. II Anexele nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 327/2018 se 

modifică în mod corespunzător conform art. I. 

 Art. III Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului 

Cultural EXPO ARTE actualizate, conform art. I, se prezintă spre aprobare în termen de 60 de zile 

calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri. 
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 Art. IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și 

Centrul Cultural EXPO ARTE vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 565 
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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 Administrației Spitalelor și Serviciilor  

Medicale București 

 

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

specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 9165/1/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 213/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate 

și protecție socială nr. 63/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 585/22.08.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 

18464/10.08.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 -Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferal ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 -Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/19.07.2017, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 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 1476 posturi, din care 68 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor 

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

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/14.06.2018 își încetează 

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

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 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 23.08.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea  

municipalităţii, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 9134/1/10.08.2018 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 64/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 586/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Având în vedere nota de fundamentare a Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

transmisă prin adresa nr. 18373/10.08.2018 şi înregistrată la Direcţia Managementul Resurselor Umane cu 

nr. 9134/10.08.2018; 

 Luând în considerare avizul conform emis de către Ministerului Sănătăţii, privind structurile 

organizatorice ale spitalelor prevăzute în anexele 1-10 din prezenta hotărâre; 

 În conformitate cu prevederile art.18 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a) pct. 3 şi art.45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic “Prof. Dr. Theodor Burghele“ conform 

anexei nr. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic “Dr. I. Cantacuzino” conform anexei nr. 2 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” conform 

anexei nr. 3 din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Prof. Dr. 

Panait Sîrbu“ conform anexei nr. 4 din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ștefan“ conform 

anexei nr. 5 din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Se aprobă structura organizatorică a Centrului de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia“ conform 

anexei nr. 6 din prezenta hotărâre. 

 Art. 7 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” conform 

anexei nr. 7 din prezenta hotărâre. 
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 Art. 8 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC 

Osteoarticular “Foișor” conform anexei nr. 8 din prezenta hotărâre. 

 Art. 9 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale “Dr. Victor 

Babeş” conform anexei nr. 9 din prezenta hotărâre. 

 Art. 10 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 

Obregia“ conform anexei nr. 10 din prezenta hotărâre. 

 Art. 11 Anexele nr. 1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 12 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 73/28.04.2011, anexele nr. 1, nr. 

2, nr. 4 și nr. 6 din  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/28.09.2011, Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 105/13.05.2016 precum și orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea.  

 Art. 13 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi spitalele prevăzute la art. 1 - 10 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 privind  

împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți  

comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele  

proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local  

Sector 1, cu excepția clădirilor 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 15185/10.08.2018 și al Direcției Juridic nr. 

18667/10.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 143/21.08.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 587/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  adresele Primăriei Sector 1 nr. K/1878/2018 și K/32345/2018; 

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 291/2016 privind împuternicirea 

Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca 

scop prestarea de servicii pentru clădirile domeniului public și privat al Municipiului București, 

aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1; 

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 privind împuternicirea 

Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca 

scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a 

Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 247/2018 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 292/2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. h) și 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 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 se modifică după 

cum urmează: 
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 “Se împuternicește Consiliul Local Sector 1 să hotărască cu privire la înființarea unei societăți 

comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate 

publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1.” 

 Art.II Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 291/2016 privind împuternicirea 

Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop 

prestarea de servicii pentru clădirile domeniului public și privat al Municipiului București, aflate în 

administrarea Consiliului Local Sector 1, se abrogă. 

 Art. III Celelalte articole din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 

rămân neschimbate. 

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

şi Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 568 
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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 Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în  

comun a proiectului ”Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie – decembrie 2018 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 5101/14.08.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 47/22.08.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 588/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 252/07.08.2018 prin care se solicită 

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol 

între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Regal Sport 

Club Ferdinand I București, în vederea organizării proiectului sportiv ”Familie, Educație, Fotbal”, în 

perioada octombrie – decembrie 2018; 

 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 expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea 

cu Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în comun a 

proiectului ”Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie – decembrie 2018. 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 569 
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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 Agrement Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate nr. 4641/14.08.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 589/22.08.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia doamnei Dragne Ileana – Daniela din funcţia de membru în Adunarea 

Generală a societăţii Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A. înregistrată la Direcția Asistență 

Tehnică și Juridică sub nr. 4259/26.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării 

societăţii pe acţiuni Compania Municipală Agrement 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) 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 Șuhan Valeriu Nicolae ca reprezentant al Municipiului Bucureşti prin 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Agrement Bucureşti S.A., în locul doamnei Dragne Ileana - Daniela. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 570 
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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 Managementul Transportului Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate nr. 4642/14.08.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 590/22.08.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia doamnei Dragne Ileana – Daniela din funcţia de membru în Adunarea 

Generală a societăţii Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A. înregistrată la 

Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 4260/26.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înfiinţării 

societăţii pe acţiuni Compania Municipală Managementul Transportului 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) 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 Claudiu Daniel Catana ca reprezentant al Municipiului Bucureşti prin 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A., în locul doamnei Dragne Ileana - Daniela. 

 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 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 571 
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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 Turistica Bucureşti S.A. 

 

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

specialitate nr. 4643/14.08.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 591/22.08.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia doamnei Dragne Ileana – Daniela din funcţia de membru în Adunarea 

Generală a societăţii Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A. înregistrată la Direcția Asistență 

Tehnică și Juridică sub nr. 4258/26.07.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înfiinţării 

societăţii pe acţiuni Compania Municipală Turistica 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 finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) 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 doamna Florea Ancuța Doina ca reprezentant al Municipiului Bucureşti prin 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania 

Municipală Turistica Bucureşti S.A., în locul doamnei Dragne Ileana - Daniela. 

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

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

din data de 23.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Claudiu Daniel Catana Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 23.08.2018 

Nr. 572 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 1 pentru o perioadă de 3 luni 

 

 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 că în data de 04.08.2018 încetează aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 117/04.05.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru trei luni; 

 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 consilier VIRGIL ADRIAN SUVAC preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 07.08.2018, 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, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  250 

Data:  07.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor - cadru de închiriere pentru  

locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, 

construite din fonduri proprii 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice, avizat de Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă 

Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere că termenul de valabilitate a contractelor de închiriere a locuințelor din imobilul 

situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1 se apropie de final și pentru a preîntâmpina apariția unor 

situații confuze cu privire la închirierea locuințelor în cauză, în condițiile în care actualele contracte nu 

prevăd posibilitatea tacitei relocațiuni; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293//25.06.2009 

privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii 

Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în 

str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;  

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/28.07.2015 privind aprobarea modificării și 

prelungirii contractelor-cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, 

Sector 1, construite din fonduri proprii, s-a dispus modificarea și prelungirea cu 3 (trei) ani a contractelor de 

închiriere pentru cele 58 de garsoniere din imobil şi s-a stabilit un cadru general în ceea ce priveşte modul 

de închiriere a unităţilor locative; 

 În temeiul art.45 alin.(3) art. 80, art. 81 alin (1) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se ia act de încetarea contractelor pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 
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18-20, Sector 1, prin ajungerea la termen, începând cu data de 04.09.2018. 

 Art.2. - (1) Se aprobă prelungirea contractelor-cadru de închiriere pentru chiriașii actuali ai 

locuințelor din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, 

începând cu data de 05.09.2018 și terminând în data de 05.09.2021, prin încheierea unui act adițional 

la contractul-cadru de închiriere, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  (2) Pentru chiriașii care au acumulat la data prezentei hotărâri de consiliu local datorii mai mari 

de 3 (trei) luni consecutiv la plata chiriei și utilităților la termen, nu se va proceda la prelungirea contractelor 

de închiriere. 

  (3) Persoanele nominalizate la alin.(2) vor elibera locuințele în termen de 10 (zece) zile de la 

data expirării contractului de închiriere, în caz contrar urmând a fi evacuate fără punere în întârziere, fără 

vreo notificare prealabilă şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

  (4) Garsonierele rămase libere ca urmare a neprelungirii contractelor de închiriere vor face 

obiectul unei noi repartiții, repartiție care se va acorda în condițiile reglementate de Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 293/25.06.2009 pentru care se vor încheia contracte-cadru în condițiile 

reglementate de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.127/28.07.2015 fără a se depăși termenul 

de 3 (trei)  ani, respectiv 05.09.2021. 

 Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.293//25.06.2009 

privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii 

Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 127/28.07.2015 privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor-cadru de închiriere pentru 

locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii rămân 

nemodificate. 

 Art.4. - Se împuternicește Viceprimarul Sectorului 1 și, în lipsa acestuia, înlocuitorul desemnat, să 

semneze contractul – cadru de închiriere, precum și toate documentele care au legătură cu furnizorii de 

utilități (corespondență, contracte, acorduri, etc). 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1 și Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul 

Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  251 

Data:  07.08.2018 
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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 București, 

prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, 

 în vederea organizării proiectului sportiv ”Familie, Educație, Fotbal”, 

în perioada octombrie – decembrie 2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației Regal Sport Club Ferdinand I București, înregistrată la Sectorul 

1 al Municipiului București cu nr. 30239/26.07.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării 

proiectului sportiv ”Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie – decembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi 

Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea organizării proiectului sportiv ”Familie, 

Educație, Fotbal”, în perioada octombrie – decembrie 2018. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărari. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 
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menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  252 

Data:  07.08.2018 
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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 București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Ance Europe, în vederea desfășurării  

Proiectului „100 de ani de gândire filosofică românească”, ce se va desfășura  

în perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației Ance Europe, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

cu nr. 14833/13.04.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului „100 de ani de 

gândire filosofică românească”, ce se va desfașura în perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația Ance Europe, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 253.285 lei, pentru implementarea 

Proiectului „100 de ani de gândire filosofică românească”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie – 5 

decembrie 2018. 

 



170 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  253 

Data:  07.08.2018 
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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 București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Raccourci SRL, în vederea desfășurării Proiectului  

”Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București”, ce se va desfășura  

în perioada 01.10.2018-15.12.2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa societății SC Raccourci SRL București 2015, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 12329/28.03.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării 

Proiectului „Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București”, ce se va desfășura în perioada 

01.10.2018-15.12.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC 

Raccourci SRL, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 500.00 lei, pentru implementarea 

Proiectului „Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București”, ce se va desfășura în perioada 

01.10.2018-15.12.2018. 
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 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  254 

Data:  07.08.2018 



173 

 

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, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din  

Romania, în vederea desfășurării Proiectului „100 de ani în 100 de concerte”, ce se va 

 desfășura în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din Romania, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 9547/08.03.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea 

organizării Proiectului „100 de ani în 100 de concerte”, ce se va desfașura în perioada 1 octombrie 2018 – 

aprilie 2019; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din Romania, în vederea acordării unei finanțări în valoare 

de 589.800 lei, pentru implementarea Proiectului „100 de ani în 100 de concerte”, ce se va desfășura în 

perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019. 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  255 

Data:  07.08.2018 
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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 București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea desfășurării  

Proiectului cultural-artistic „Caravana Centenar”, ce se va desfășura 

în perioada octombrie-decembrie 2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Fundației Calea Victoriei 2007, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 13374/03.04.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului 

„Caravana Centenar”, ce se va desfășura în perioada octombrie-decembrie 2018; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 177.000 lei, pentru 

implementarea Proiectului cultural-artistic „Caravana Centenar”, ce se va desfășura în perioada octombrie-

decembrie 2018. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  256 

Data:  07.08.2018 
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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 București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Lowendal, în vederea desfășurării  

Proiectului „România 100: Scenografie. Pictură. Costum”, ce se va desfășura 

în perioada septembrie 2018 – februarie 2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, 

mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Fundației Lowendal, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 

nr. 15003/16.04.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului „România 100: 

Scenografie. Pictură. Costum”, ce se va desfașura în perioada septembrie 2018 – februarie 2019; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Fundația Lowendal, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 345.438,81 lei, pentru implementarea 

Proiectului „ România 100: Scenografie. Pictură. Costum”, ce se va desfășura în perioada septembrie 

2018 – februarie 2019. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  257 

Data:  07.08.2018 
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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 București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Universitatea din București, în vederea desfășurării  

Proiectului „Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, ce se va desfășura 

în perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Universității București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

cu nr. 12802/30.03.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului „Elevi și Studenți 

în Anul Centenarului”, ce se va desfașura în perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Universitatea București, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 540.000 lei, pentru implementarea 

Proiectului „ Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 – 30 

noiembrie 2019. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  258 

Data:  07.08.2018 
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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 București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Salonul de Proiecte, în vederea desfășurării  

Proiectului „Arhiva fotografică și istoria în transformare”, ce se va desfășura 

în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației Salonul de Proiecte, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 15002/16.04.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului „Arhiva 

fotografică și istoria în transformare”, ce se va desfașura în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația Salonul de Proiecte, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 152.200 lei, pentru 

implementarea Proiectului „ Arhiva fotografică și istoria în transformare”, ce se va desfășura în perioada 

octombrie 2018 – noiembrie 2019. 

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

Nr.:  259 

Data:  07.08.2018 
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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 București, prin  

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Art Conservation Support, în vederea  

desfășurării Proiectului „Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc”, 

ce se va desfășura în perioada 01.10.2018 -30.09.2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul 

de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum şi Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, 

mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Asociației Art Conservation Support, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 12482/28.03.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării 

Proiectului „Pași către renașterea Muzeului Teatrului”, ce se va desfașura în perioada 01.10.2018 -

30.09.2019; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației 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 București împuternicirea expresă în vederea 

încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și 

Asociația Art Conservation Support, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 196.500 lei, pentru 

implementarea Proiectului „ Pași către renașterea Muzeului Teatrului”, ce se va desfășura în perioada 

01.10.2018 - 30.09.2019. 
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 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  260 

Data:  07.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru  

transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din  

imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România, 

pentru o perioadă de trei ani 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul Comun de Specialitate întocmit 

de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Juridică și Direcția Utilități 

Publice; 

 Ținând seama de Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, 

mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile art. 861 alin. (3), 869, 874 alin. (1) din Codul Civil, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Decretului nr. 266/1950 privind recunoaşterea Uniunii Artiştilor Plastici 

ca persoană juridică de utilitate publică; 

 Având în vedere prevederile art. 85 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1; 

 Văzând adresa Uniunii Artiștilor Plastici din România nr. 2698/23.07.2018, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 29468/23.07.2018, prin care solicită atribuirea unui spațiu de aproximativ 

200 mp în clădirea situată în Piața Amzei nr. 13, Sector 1, București; 

 În temeiul art.45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(2) lit. f) şi j), coroborate cu art.115 alin.(1) lit. b), art. 124 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în 

folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei 

nr.13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România. 
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 Art.2. – Spațiile menționate la art. 1, în suprafață totală utilă de 197,46 mp, sunt identificate conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală, 

Direcția Juridică și Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea Autorității executive a 

administrației publice locale și structurilor prevăzute la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  261 

Data:  07.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" 

pentru elevii din învațământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de specialitate întocmit 

de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, 

precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea dducației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile art. 76 alin.(2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Administraţiei 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art.1. - Se aprobă implementarea Programului "EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ" pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, pe parcursul unei perioade de maxim 4 ani, conform 

fișei de proiect, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. - (1) Se aprobă implementarea Programului "EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ" în cadrul unităților 

de învățământ preuniversitar de stat menţionate în Anexa nr. 2. 

 (2) Numărul unităților de învățământ preuniversitar de stat și cel al elevilor înscriși în Programul 

"EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ", conform Anexei nr. 2, pot suferi modificări pe parcursul anului școlar, în 

funcție de solicitările în acest sens ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 

1 al Municipiului București. 

 (3) Se împuternicește Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 să actualizeze, prin emiterea unei Decizii, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, pe 

parcursul anului școlar, în funcție de solicitările primite din partea unităților de învățământ preuniversitar. 

 

 Art.3. - Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Programului "EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ" se 

va suporta din bugetul local al Sectorului 1.  

 

 Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 și unitățile de învățământ preuniversitar de stat menţionate în Anexa nr. 2 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ preuniversitar de stat menţionate în 

Anexa nr. 2 se va realiza prin intermediul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sectorul 1. 

 (3) Serviciul Secre0tariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Virgil Adrian Suvac 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  262 

Data:  07.08.2018  
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constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de 

la Afumaţi nr. 25, Sector 2, Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

329 

Hotărârea nr. 300 din 30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sfânta 

Treime nr. 32, Sector 2, Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

332 

Hotărârea nr. 301 din 30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. 

Sarafineşti nr. 15, Sector 2, Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………. 
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Hotărârea nr. 302 din 30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  
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constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.Ţepeş 

Vodă nr.140, Sector 2, Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

338 

Hotărârea nr. 303 din 30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului 

nr.133, Sector 2, Bucureşti...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

341 

Hotărârea nr. 304 din 30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Zece 

Mese nr.18, Sector 2, Bucureşti.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

344 

Hotărârea nr. 305 din 30.08.2018 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 în suprafaţă de 1963,7 mp  situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-

39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Motociclism................................................................................................................................. 
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Hotărârea nr. 306 din 30.08.2018 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 în suprafaţă de 1434,44 mp  situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-

39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Haltere....................................................................................................................................... 
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Hotărârea nr. 307 din 30.08.2018 pentru aprobarea proiectului ,,Joburi pentru Comunitatea Sector 2”.............................................. 353 

 

  



193 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 Analizând: 

 - Propunerea domnului consilier Costache Jean, pentru ca doamna consilier local Constantin Angela 

să fie desemnată preşedinte de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 30.08.2018, astfel cum a fost 

consemnatăîn procesul - verbal al şedinţei; 

 - Raportul de specialitate nr. 91318/22.08.2018 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică 

Locală 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 pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări 

şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

  

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 47 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1.Doamna Constantin Angela, consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 30.08.2018. 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art.2.Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe 

o perioadă de trei luni, rămâne aplicabilă. 

  

 Art.3.Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 246 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 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 denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care  

va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București  

începând cu anul școlar 2018 – 2019 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ 

preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul 

școlar 2018 – 2019; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 64394/14.06.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 68798/02.07.2018 întocmit de Direcția Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Cererea de atribuire denumire, precum şi fundamentarea denumirii înregistrate la Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6406/07.06.2018 înaintate de Grădiniţa cu 

program normal şi program prelungit “Alfred Fronius”, prin intermediul persoanei juridice iniţiatoare 

Asociaţia ,,Alfred Fronius”; 

 - Avizul nr. 09/19.07.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu 

Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului 

București; 

 - Ordinul Ministrului Educației Naţionale nr. 4599/17.08.2017 privind acordarea autorizării de 

funcţionare provizorie Asociaţiei ,,Alfred Fronius” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ 

preuniversitar particular Grădiniţa ,,Alfred Fronius” din municipiul Bucureşti. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat. 

  

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program 

normal şi program prelungit “Alfred Fronius”, cu sediul în București, Str. Tunari, nr. 39, Sector 2, conform 

anexei ce cuprinde 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învăţământ preuniversitar particular vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 247 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 30.08.2018 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 București 

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, astfel cum a fost modificată şi completată  

prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei 

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, 30.08.2018; 

 Luând în considere 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, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 

218/2018; 

 Analizând : 

 - Nota de fundamentare nr. 89985/20.08.2018 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. 90725/21.08.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul conform şi adresa nr. 16120/23.07.2018 înregistrate la Direcţia Generală pentru 

Administrarea patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9226/31.07.2018, emise de Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu 

Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3929/28.08.2018; 

 - 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; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea 

unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului 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; 
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 - 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, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L sector 2 nr. 

89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. I  Se modifică şi se completează anexele nr. 1 şi nr. 2 la 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, astfel cum 

a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018, conform 

anexei ce conţine o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 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, astfel cum a fost modificatăşi completată 

prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018, 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 de 

stat şi particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 248 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 30.08.2018 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 București 

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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin 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, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 86850/08.08.2018, întocmită de către Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 înregistrată la Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9445/07.08.2018; 

 - Raportul de specialitate nr. 87567/14.08.2018, întocmit de către 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 Relaţia cu 

Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3930/28.08.2018; 

- 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 Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse 

şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/06.02.2018 privind aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului unui 

consilier local; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatului unui 

consilier local; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatului unui 

consilier local. 

           

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1  Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, ce conţin un număr de 8 pagini şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 astfel cum a fost 

modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr.142/2018 şi H.C.L Sector 2 nr. 224/2018, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

  

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, precum şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.     

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 249 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 11 pagini inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru  

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi  

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată ,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre,privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi unităţile de învăţământ particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare 86852/08.08.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr.87562/14.08.2018 întocmit 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, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3931/28.08.2018; 

 - 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 prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.75/2005, privind asigurarea calităţii 

educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, cu 

modificările şi completările ulterioare,; 

 - Art.96 alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Art.11 alin (1), alin.(4) lit.e).şi art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municicpiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali;   

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali;       

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali.             

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 1 şi Anexei 2 ce cuprind 8 pagini şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Persoanele desemnate în anexă vor avea atribuţiile prevăzute la art.12 din O.U.G. nr.75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art.3 Cu aceeaşi dată, H.C.L. 2 nr.177/2017, modificată şi completată prin H.C.L. nr.143/2018 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 şi Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, conform reţelei 
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şcolare aprobate pentru anul şcolar 2018-2019, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

  Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 250 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 11 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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 metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând  

cu anul școlar 2018 – 2019 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind metodologia de acordare a meselor de care 

beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar 

de stat începând cu anul școlar 2018 – 2019. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 91769/23.08.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul de specialitate nr. 95754/22.08.2018 prezentat de Direcţia Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 92265/24.08.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Nota de fundamentare nr. 2358/21.08.2018 prezentată de Școala Gimnazială Specială pentru 

Deficienți de Vedere; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă cu amendament, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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; 

http://www.ps2.ro/
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 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital și a celorlalte 

unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor 

județene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, 

instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative 

speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 114/2014 privind majorarea alocației de hrană pentru copii/ 

persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și 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 ĂŞ T E 

 

 Art. 1 (1) Începând cu anul școlar 2018 – 2019, copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) 

școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat, respectiv, Liceul Tehnologic Special nr. 3 și 

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, beneficiază de masă asigurată de unitățile de 

învățământ special preuniversitar de stat, care fac obiectul prezentului articol, în colaborare cu Direția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce conține 1 pagină și face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Procedura de achiziție a serviciilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată de Direția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, iar derularea contractelor se va face de către unitățile 

de învățământ special preuniversitar de stat. 
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 Art. 2 Finanțarea drepturilor prevăzute la art. (1) se asigură din sume defalcate din taxa pe valoare 

adăugată și din sume alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București. 

 

 Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2006 privind finanțarea 

drepturilor materiale și alocațiilor zilnice de hrană pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educative speciale 

din cadrul sistemului de protecție socială și de învățământ special și special integrat își încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, 

Liceul Tehnologic Special nr. 3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 251 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 30.08.2018 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 București 

 

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. 194/2017  

privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin  

H.C.L. Sector 2 nr.181/2018 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr.181/2018 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 80056/24.07.2018 prezentate de Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr.82463/30.07.2018 prezentat de Direcţia Management Resurse Umane 

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, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, 

Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr.1523/16.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea atribuţiilor 

specifice funcţiei publice de conducere de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi 

Protecţia Copilului Sector 2 domnului Manole Emanuel Florin; 

 - Dispoziția nr.1499/12.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind încetarea prin acordul 

părţilor a raporturilor de serviciu ale domnului Răzvan –Ionuţ Cirică – Director general al D.G.A.S.P.C. 

Sector 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

http://www.ps2.ro/
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr.417/2018 privind modificarea HG nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea 

Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socialăși a structurii 

orientative de personal; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2. 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017 privind  aprobarea componenței Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 181/22.06.2018; 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. I Se modifică şi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

181/2018, conform anexei ce conţine o pagină şi face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.181/22.06.2018  îşi încetează 

aplicabilitatea. 

  (2) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017, privind 

aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 

Sector 2, rămân aplicabile. 
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 Art. III Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 252 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 30.08.2018 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 București 

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.  

128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului  

Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.  

134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 5/06.02.2018. 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 80056/24.07.2018 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 82730/31.07.2018 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală 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, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, 

Reducerea Birocrației și Inovație 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. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția 

copilului; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1523/16.07.2018 privind delegarea atribuţiilor specifice 

funcţiei publice de conducere de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 domnului Manole Emanuel Florin; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția 

Copilului  Sector 2. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I  Se modifică şi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind 

înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018, conform anexei ce conţine o 

paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018 rămân aplicabile. 

  (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/06.02.2018 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

  

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 253 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 30.08.2018 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 București 

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 aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare 

 a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ  

preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, 

 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul 

și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 92372/24.08.2018 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. 92356/24.08.2018 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, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și 

Inovație 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 educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 244/2018 privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer 

liber, aparţinând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală 
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pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Regulamentul - Cadru privind accesul şi modul de utilizare a curților și terenurilor de 

sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2, conform anexei ce conține un număr de 6 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 254 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 9 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 
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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 emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale  pentru  

schimbarea destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp. aflat în incinta imobilului   

 situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției  

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului 

Educației Naționale pentru schimbarea destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp. aflat în incinta 

imobilului situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare înregistrată sub numărul 3085/24.07.2018, prezentată de Direcția 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. 86636/08.08.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 81653/08.08.2018 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările 

ulterioare;             

 - Art. 112 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 9 pct.1 din Ordinul ministerului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/25.11.2016 

privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale 

a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării 

acestuia; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.151/20.07.2001 privind trecerea unităților 

de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea in administrarea 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a  imobilelor in care își desfășoară 

activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special si unitățile sanitare publice 

de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 207/21.11.2016 privind aprobarea documentaţiei de 

urbanism PUD Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

      

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 (1) Se solicită emiterea Avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea 

destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp., aflat în incinta imobilului situat în str. Slt. Stănescu 

Gheorghe, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, din imobil – teren cu destinaţia “învăţământ”, în imobil – teren cu destinaţia de căi de acces la 

parcare subteranăşi teren de sport/sală de sport.  

  (2) Imobilul compus din teren se identifică potrivit anexelor nr. 1 și 2, care conțin 2 pagini și fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.      
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 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 255 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru  

transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2,  prin Direcţia Generală 

 pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Şos.Ştefan  

cel Mare nr. 19B şi nr. 19C, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2,  prin Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Şos.Ştefan cel Mare 

nr. 19B şi nr. 19C, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 86136/07.08.2018 prezentat 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. 87085/09.08.2018 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, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 178/2002 privind transmiterea unui teren 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru construcţia unei locuinţe, 

astfel cum a fost modificată prin H.C.G.M.B nr. 209/2002; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 217/19.04.2018 privind aprobarea unui 

schimb între imobilul situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 21, sector 2, proprietatea Municipiului Bucureşti, şi 

imobilul situat în Şos. cel Mare, nr. 19B şi 19C, sector 2, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L.; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.144/15.12.2006 privind transmiterea din administrarea 

Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 a imobilului "Ansamblul de locuinţe pentru tineri - medici rezidenţi destinate închirierii - Zona 

Spitalul Colentina". 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în 

administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafaţă de 211,00 mp, situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19C, înscris în 

cartea funciară a Municipiului Bucureşti cu nr. 237264 (fost nr. cadastral 210905) şi terenul în suprafaţă de 

833,00 mp, parte din terenul situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19B, înscris în cartea funciară a Municipiului 

Bucureşti cu nr. 237379 (fost nr. cadastral 237277 şi nr. cadastral 211059), aflate în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, în scopul realizării operaţiunilor de cadastru şi evidenţă imobiliară pentru imobilul – 

clădire ,,Ansamblul de locuinţe pentru tineri-medici rezidenţi destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina”. 

  

 Art. 2 Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între 

Municipiul Bucureşti, în calitate de predător, şi Consiliul Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de primitor. 

  

 Art. 3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 să semneze procesul-verbal şi celelalte documente necesare înscrierii dreptului de 

administrare a terenului prevăzut la art. 1, în conformitate cu dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 



219 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 256 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 30.08.2018 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. 62/2015 privind 

aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din 

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului 

Public 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, 30.08.2018. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91178/22.08.2018 prezentat de către Administraţia Pieţelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 91481/24.08.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru, 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Acordul Administratiei Domeniului Public Sector 2 exprimat prin adresa nr. 5618/R/14.06.2018; 

 - Avizul Comisia de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, 

Reducerea Birocrației și Inovație 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 bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat 

public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa 

Obor", precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2014 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul-

cadru de parteneriat public-privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 141/2017 privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe 

de teren situate în București, Sector 2, rectificată. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) şi alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015, privind aprobarea 

transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 se înlocuieşte cu Anexa ce 

conţine o filă si face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015,rămân aplicabile. 

  

 Art. II Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi Directorul General 

al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, să efectueze demersurile necesare reactualizării evidenţelor 

cadastrale, conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicitaţii imobiliare, republicată  cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi 

Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 Art. IV Prezenta Hotărâre se va publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 257 

Bucureşti, 30.08.2018 

  

*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 30.08.2018 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 București 

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, cofinanțarea și implementarea proiectului  

«Alege libertatea, spune NU corupției» 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea 

proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89766/20.08.2018 întocmit de către Direcția Management Resurse 

Umane 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa 

prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. - 

Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, CP1/2017 –

Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din 

regiunea mai dezvoltată; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 

coeziune 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, cu modificările si completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. j) și alin. (4) 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă proiectul  «Alege libertatea, spune NU corupției», în valoare totală 

de 299.854,68 lei (inclusiv TVA), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA), Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul 

specific 2.2.Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, 

CP1/2017– Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor 

publice locale din regiunea mai dezvoltată. 

 

 Art. 2 (1) Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti cu suma de 5.997,08 lei(inclusiv TVA) reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

  (2) Se aprobă susţinerea proiectului, din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, pe perioada implementării acestuia. 

  (3) Resursele financiare necesare implementării proiectului se asigură în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

  

 Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele UAT 

Sector 2, contractul de finanţare, precum şi celelalte înscrisuri aferente acestuia. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 258 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 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 30.08.2018 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 acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2  

al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea realizării  

proiectului ,,Ne cunoaştem valoarea şi valorile”, declarat admis spre finanțare în urma  

selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi  

completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de 

la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea 

realizării proiectului ,,Ne cunoaştem valoarea şi valorile”, declarat admis spre finanțare în urma selecției 

publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

domeniul EDUCAŢIE – 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85779/07.08.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 86219/10.08.2018 întocmit de către Direcția Economică 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 82 din 

07.05.2018; 

 - Procesul verbal nr. 67/02.08.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul EDUCAŢIE; 

 - 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. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educaţie, 

mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

publicării în Monitorul Oficial al României; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de 

proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 

2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin (4) 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 26.727 lei de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea realizării 

proiectului ,,Ne cunoaștem valoarea și valorile”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de 

proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul 

EDUCAŢIE – 2018. 

  

 Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu 

caracter științific și social-cultural. 

  

 Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi 

Comitetul de Binefacere Icoana, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul-cadru aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind modificarea 
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şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate 

pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Pentru proiectul ,,Ne cunoaștem valoarea și valorile”, Sectorul 2 al Municipiului 

București va finanța doar cheltuielile eligibile şi numai în condițiile prevederilor Regulamentului-

cadru aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind 

neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii. 

  

 Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la 

depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate. 

  

 Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia 

de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București. 

  

 Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 259 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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Municipiul Bucureşti 
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www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2  

al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în  

vederea realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma  

selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi  

completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de 

la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile 

Omului, în vederea realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției 

publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

domeniul EDUCAŢIE – 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85778/07.08.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 86222/10.08.2018 întocmit de către Direcția Economică 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 82 din 

07.05.2018; 

 - Procesul verbal nr. 67/02.08.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul EDUCAŢIE; 

 - 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. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educaţie, 

mediu şi social, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

publicării în Monitorul Oficial al României; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de 

proiecte și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform 

Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 

2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de 

evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 

350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin (4) 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 81.000 lei de la bugetul local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea 

realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte 

derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE 

– 2018. 

  

 Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 – Acțiuni cu 

caracter științific și social-cultural. 
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 Art. 3 Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București şi 

Societatea Română pentru Drepturile Omului, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul-cadru 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

 Art. 4 (1) Pentru proiectul ,,Alege să fii liber!”, Sectorul 2 al Municipiului București va finanța doar 

cheltuielile eligibile şi numai în condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin 

H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  (2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind 

neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii. 

  

 Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la 

depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul de 

atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate. 

  

 Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia 

de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București. 

  

 Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.          

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 260 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 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 30.08.2018 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 proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a  

Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>> 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin 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, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică 

prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90597/21.08.2018 prezentat de Direcția Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București şi de Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018; 

 - 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. 

  

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

            

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului 

Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>> în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 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, Apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI. 

  

 Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017, Actul adiţional nr. 1/26.02.2018 şi 

Actul adiţional nr. 2/31.07.2018 între Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti - Lider de parteneriat (Partener 1) 

şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - Partener 2, încheiate în 

vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde un număr de 22 pagini şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare 

a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>, în cuantum de 6.206.520,86 lei inclusiv TVA. 

 

 Art. 4 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti - Lider de 

parteneriat (Partener 1), în cuantum de 228.949,57 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 223.029,80 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 

2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 5.919,77 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea 

proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. 

Bratianu”>>. 

  (2) Se aprobă contribuţia în proiect a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 749.314,94 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 648.535,60 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 

2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 100.779,34 lei inclusiv TVA. 

   

 Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

<<Eficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu>>, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
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 Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

  

 Art. 7 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 147/02.10.2017 privind aprobarea 

proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. 

Brătianu”>>, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţie 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 8 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul de 

finanţare şi toate actele necesare în numele Liderului de Parteneriat şi al Partenerului 2. 

  

 Art. 9 Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Directia Generala pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Direcţia Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 10 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 261 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 25 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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 proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a  

Școlii nr. 64,,Ferdinand I”>> 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică 

prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 – „Ferdinand I”>>, 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90595/21.08.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției 

Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București și de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018  

 - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018; 

 - 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. 

 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (2), lit.a)., coroborat cu art. 81 alin. (2), lit.j).şi 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 

„Ferdinand I”>> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 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, Apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI. 

 

 Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 și Actul adițional nr. 1/31.07.2018 între 

Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în vederea implementării în comun a 

proiectului, conform anexei ce cuprinde 20 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare 

a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>, în cuantum de 5.594.313,59 lei inclusiv TVA; 

 

 Art.4 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București - Lider de 

parteneriat (Partener 1), în cuantum de 188.121,07 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 183.918,07 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 

2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 4.203,00 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea 

proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>; 

  (2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 1.025.983,61 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 940.794,60 lei inclusiv TVA, precum și 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 85.189,01 lei inclusiv TVA. 

 

 Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

<<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>>, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

 

 Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
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 Art.7 La data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 Municipiul București nr. 

149/02.10.2017, privind aprobarea proiectului<< Eficientizarea energetică prin reabilitare/modernizare a 

Şcolii nr.64- ,,Ferdinand I “>> , Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţie 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice, 

Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.8 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de 

finanţare și toate actele necesare în numele Liderului de Parteneriat şi al Partenerului 2. 

 

 Art.9 Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.10 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 262 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 23 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ”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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea termică a 

sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90656/21.08.2018, întocmit de Directorul Executiv al Direcției 

Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București și de Directorul Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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 

doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018; 

 - 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; 

 

 În  temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (4) 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 ĂŞ T E 

 

  Art.1. Se aprobă proiectul ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și 

Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”în vederea finanțării acestuia în cadrul 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 
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energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI. 

  

 Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de 

Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”,în cuantum de 1.334.069,96 lei 

inclusiv TVA. 

  

 Art.3.Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București (Solicitant) in 

cuantum de 384.726,74 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, in cuantum de 365.352,37 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului în cuantum de 19.374,37 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea 

termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari 

nr. 19”. 

 

  Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 

București, strada Olari nr. 19”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

bugetul local. 

 

 Art.5.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

 Art.6.Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de 

finanţare şi toate actele necesare în numele Solicitantului. 

 

 Art.7.Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Publică de Evidență Persoane și 

Stare Civilă Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.8.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 263 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificăr ile 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 și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017  

privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor  

tehnico – economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin  

reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  Ion I. C. Brătianu” 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a 

Liceului Tehnologic  Ion I. C. Brătianu”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91457 din data de 22.08.2018 întocmit de Directorul Executiv al 

Direcției Management Proiecte 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 pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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: 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele  publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

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

publice, modificatăși completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - 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; 

 

 În  temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
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H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art. I.Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzută în anexa nr.1 și anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și 

a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a 

Liceului Tehnologic  ,,Ion I. C. Brătianu” de la suma inițiala de 6.206.520,87 lei inclusiv TVA, la suma de 

6.206.520,86 lei inclusiv TVA. 

  

 Art. II.Se modifică și se completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului 

Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”, conform anexei ce cuprinde un număr de 14 pagini și face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  

 Art. III.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2017 privind aprobarea 

documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico–economici pentru proiectul 

”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu”, rămân 

aplicabile. 

  

 Art. IV.Primarul Sectorului 2 și Direcția Management Proiecte și vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. V.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 264 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 17 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 
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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 Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu  

(situaţia nr. 1) 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Sfinţii Voievozi – Gherghiceanu (situaţia nr. 1); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91211/22.08.2018 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. 91361/22.08.2018 prezentat de Direcţia 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 pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 10882/01.02.2018 prin care Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu a solicitat 

acordarea sprijinului financiar pe anul 2018 pentru lucrările de pictură în frescă la biserica nou construită; 

 - Adresa nr. 61794/08.06.2018 prin care Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu a transmis situația 

de lucrări nr. 1 în valoare de 634.639 lei pentru lucrările de picturăîn frescă la biserica nou construită; 

 - 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; 

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

 - 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 pentru aprobarea Protocolului-cadru 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu (situaţia 

nr.1) în valoare de 634.639 lei, pentru lucrările de picturăîn frescă la biserica nou construită. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București 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 publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 265 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 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 30.08.2018 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 acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika  

(situaţia nr. 3) 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 3); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91209/22.08.2018 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. 91364/22.08.2018 prezentat de Direcţia 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 pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 10877/01.02.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a solicitat acordarea 

sprijinului financiar pe anul 2018 pentru lucrările de refacere acoperiş capelăşi birouri; 

 - Adresa nr. 87086/09.08.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a transmis situația de lucrări 

nr. 3 în valoare de 197.000 lei pentru lucrările de refacere acoperiş capelăşi birouri; 

 - 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; 

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

 - 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 pentru aprobarea Protocolului-cadru 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 3) în 

valoare de 197.000 lei, pentru lucrările de refacere acoperiş capelăşi birouri. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economicăşi 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 266 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 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 30.08.2018 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 acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita  

(situaţia nr. 3) 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Plumbuita (situaţia nr. 3); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91214/22.08.2018 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. 91359/22.08.2018 prezentat de Direcţia 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 pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 24564/05.03.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului 

financiar, pe anul 2018, pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie; 

 - Adresa nr. 87027/09.08.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr. 3 în 

valoare de 554.500 lei pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie; 

 - 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; 

 - 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; 
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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 pentru aprobarea Protocolului-cadru 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita (situaţia nr. 3) în valoare de 

554.500 lei, pentru lucrările de reparaţii imobil stăreţie. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 267 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 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 acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi - Mătăsari 

(situaţia nr. 1 din contractul nr. 1/2018) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii 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, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Iancu Vechi – Mătăsari (situaţia nr. 1 din contractul nr. 1/2018);          

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91206/22.08.2018 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. 91362/22.08.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 11039/01.02.2018 prin care Parohia Iancu Vechi - Mătăsari a solicitat acordarea 

sprijinului financiar pe anul 2018 pentru refacerea sistemului de încălzire în pardoseală la biserică; 

 - Adresa nr. 76483/16.07.2018 prin care Parohia Iancu Vechi-Mătăsari a transmis situația de lucrări 

nr. 1 din contractul nr. 1/2018 în valoare de 454 lei pentru refacerea sistemului de încălzire în pardoseală 

la biserică; 

 - Avizul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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. 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; 
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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 pentru aprobarea Protocolului - cadru 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,      

      

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Iancu Vechi - Mătăsari (situaţia nr.1 din 

contractul nr.1/2018) în valoare de 32.454 lei, pentru refacerea sistemului de încălzire în pardoseală la 

biserică. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 268 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 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 acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Vechi - Mătăsari  

(situaţia nr. 1 din contractul nr. 2/2018) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii 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, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Iancu Vechi - Mătăsari (situaţia nr. 1 din contractul nr. 2/2018);           

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91208/22.08.2018 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. 91363/22.08.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea nr. 11039/01.02.2018 prin care Parohia Iancu Vechi - Mătăsari a solicitat acordarea 

sprijinului financiar pe anul 2018 pentru refacerea pardoselii prin înlocuirea plăcilor de gresie cu plăci de 

granit şi placarea a patru coloane cu plăci de marmură; 

 - Adresa nr. 80185/24.07.2018 prin care Parohia Iancu Vechi - Mătăsari a transmis situația de lucrări 

nr. 1 din contractul nr. 2/2018 în valoare de 125.562 lei pentru refacerea pardoselii prin înlocuirea plăcilor 

de gresie cu plăci de granit şi placarea a patru coloane cu plăci de marmură; 

 - Avizul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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. 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/


249 

 

 - 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 pentru aprobarea Protocolului - cadru 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, 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Iancu Vechi - Mătăsari (situaţia nr.1 din 

contractul nr. 2/2018) în valoare de 125.562 lei, pentru refacerea pardoselii prin înlocuirea plăcilor de 

gresie cu plăci de granit şi placarea a patru coloane cu plăci de marmură. 

  (2) Suma menţionată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 269 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 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 contului de execuţie al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2018 

 

 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 91499/23.08.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar. 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

H O T Ă R ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

30.06.2018, conform anexelor nr.1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 270 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 92170/24.08.2018, întocmit de Direcţia 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 pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin.(2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂŞ T E 

 

 Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se  rectifică 

şi se stabileşte conform  anexei nr. 1, astfel: 
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  - venituri –   1.129.421 mii lei 

  - cheltuieli – 1.377.875 mii lei; 

  - deficit     -     248.454 mii lei 

  

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, se rectificăşi se stabileşte 

conform anexei nr. 2, astfel: 

 - venituri la suma de 862.144 mii lei, din care: 

o venituri ale secţiunii de funcţionare - 858.124 mii lei; 

o venituri ale secţiunii dezvoltare    -         4.020 mii lei. 

 - cheltuieli la suma de 1.110.598 mii lei, din care: 

o cheltuieli secţiunea funcţionare -  858.124  mii lei; 

o cheltuieli secţiunea dezvoltare –  252.474 mii lei. 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 248.454 mii lei, finanţat din excedentul anului 2017, în valoare de 

248.454 mii lei. 

  

 Art.3  Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la 

suma de 1.110.598mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.64 

la prezenta hotărâre. 

  

 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  finanţat din împrumuturi  externe 

contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 74.955 mii lei pentru finanțarea programelor de 

creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, conform anexelor nr. 3; 3.1 - 3.4. 

  

 Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 4; 

4.1 – 4.24, astfel: 

 - Total venituri în sumă de 191.588 mii lei, din care: 

o venituri ale secţiunii de funcţionare -  145.690 mii lei 

o venituri ale secţiunii dezvoltare -          45.898 mii lei 

 

 - Total cheltuieli la suma de 191.588 mii lei, din care: 

o cheltuieli secţiunea funcţionare -  145.690 mii lei 

o cheltuieli secţiunea dezvoltare –    45.898 mii lei 

  

 Art.6  Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat 

din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr.5, 5.1 - 5.42. 
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 Art.7 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

 

 Art.8 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 271 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

http://www.ps2.ro/
http://www.ps2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Bd. Lacul Tei nr. 69A  

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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Lacul Tei nr. 69A,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89170/14.08.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 89171/14.08.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 53 CA 5/1 din 02.08.2018, 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; 

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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, București – imobil 

de locuințe colective cu spații comerciale la parter – S+P+2E,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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 272 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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. Agricultori nr. 19A-21-25,  

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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Agricultori nr. 19A-21-25,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89160/14.08.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 89159/14.08.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Agricultori nr. 19A-21-25. Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 54 CA 5/2 din 02.08.2018, 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; 

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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sector 2, București 

– Imobil cu funcțiune mixtă –învățământ, administrație – P+3E+4Er și sală de sport – P 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 .    

 

 

 

Hotărârea nr. 273 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

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. Agricultori nr. 19  

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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Agricultori nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89157/14.08.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 89156/14.08.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Agricultori nr. 19, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

  - Avizul Arhitectului Șef nr. 55 CA 5/3 din 02.08.2018, 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; 

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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Agricultori nr. 19, Sector 2, București – 

Consolidare, remodelare fațadă, recompartimentare și supraetajare imobil existent – P+3E+4Er 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 274 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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. Popa Nan nr. 65  

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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Popa Nan nr. 65, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90314/20.08.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 90313/20.08.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Popa Nan nr. 65, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 13 CA 1/15 din 17.01.2018, 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; 

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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Popa Nan nr. 65, Sector 2, București – Imobil 

de locuințe colective – S+P+3E 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 275 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

*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 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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. Mecet nr. 20  

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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Mecet nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90425/21.08.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 90426/21.08.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Mecet nr. 20, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

  - Avizul Arhitectului Șef nr. 39 CA 4/5 din 12.06.2018, 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Mecet nr. 20, Sector 2, București - 

Consolidare, extindere și etajare imobil de locuit  – 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 276 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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 respingerea documentaţiei de urbanism PUD 

 Str. Rahmaninov nr. 2E 

 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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Rahmaninov nr. 2E, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90433/21.08.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 90432/21.08.2018 întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 58 CA 5/15 din 02.08.2018, 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 art.37, corelat cu art.56 alin (7) 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 
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 - 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; 

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu –Strada Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, București – 

imobil de locuințe colective – S+P+2E. 

 Art.2 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.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 277 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 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 București 
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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. Elev Ștefănescu nr. 52-54,  

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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. 

Elev Ștefănescu nr. 52-54,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91873/23.08.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 91872/23.08.2018întocmit pentru documentația 

de urbanism - PUD din Str. Elev Ștefănescu nr. 52-54, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

  - Avizul Arhitectului Șef nr. 56CA 5/8 din 02.08.2018, 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; 

http://www.ps2.ro/


268 

 

 - 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Elev Ștefănescu nr. 52-54, Sector 2, București 

– Transformarea mansardei în etaj 3 retras la imobilul de locuințe S+P+2E+M  autorizat prin 

Autorizația de construire nr. 71/8”S” din 15.03.2018, rezultând o construcție cu regim de înălțime 

S+P+2E+E3r ( cu etajul 3 retras 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, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 278 

Bucureşti, 30.08.2018 

*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 5 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 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 București 

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 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Arh. Grigore Ionescu nr. 28, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Arh. Grigore Ionescu 

nr. 28, 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. 80782/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Arh. 

Grigore Ionescu nr. 28,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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 279 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

Calea Moșilor nr. 65, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 65, 

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. 80797/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Calea 

Moșilor nr. 65, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 280 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din 

 Calea Moșilor 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor 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. 80798/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Calea 

Moșilor 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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; 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 281 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

Calea Moșilor nr. 150, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moșilor nr. 150, 

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. 80800/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Calea 

Moșilor nr. 150, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnicăși întocmește o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 282 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

Dănulești nr. 5, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Dănulești nr. 5, 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. 80783/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Dănulești nr. 

5, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 283 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare   

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Dogarilor nr.3,Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Dogarilor 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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 80784/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub 

nr.3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. 

Dogarilor nr.3,Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru 

Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 284 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Emancipării nr.48A, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării 

nr.48A, 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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate 80842/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. 

Emancipării nr.48A,Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru 

Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnicăşi întocmeşte o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 285 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Erou Constantin Bogorin nr.10,Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Erou Constantin 

Bogorin nr.10, 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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate 80786/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Erou 

Constantin Bogorin nr.10,Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

 a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru Poliţiei 

Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

 b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnicăşi întocmeşte o nouă notă tehnică de constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 286 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Horei nr.18, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Horei nr.18, 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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr.80843/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2sub 

nr.3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489  alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Horei 

nr.18, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru 

Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 287 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 



296 

 

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 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat 

 prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Icoanei nr.111, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei 

nr.111, 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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 80790/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2sub 

nr.3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489  alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei 

nr.111,Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru 

Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 288 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din 

Str. Ion Maiorescu nr.61, corp latură stânga posterioară, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Ion Maiorescu nr.61, 

corp latură stânga posterioară, 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. 80787/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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; 
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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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. Ion 

Maiorescu nr.61, corp latură stânga posterioară, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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; 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 289 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

Str. Irimicului nr.24, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Irimicului 

nr.24,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. 80792/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489  alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. 

Irimicului nr.24, Sector 2, Bucureştiîncepând 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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; 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 290 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

 constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

Str. Litoralului nr.62, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Litoralului 

nr.62,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. 80793/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2  sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489  alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. 

Litoralului nr.62, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnicăși întocmește o nouă notă tehnică de 

constatare 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; 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 291 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

 constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

Str. Lizeanu  nr.39, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Lizeanu 

nr.39,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. 80794/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. Lizeanu  

nr.39, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 292 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

Str. Lizeanu nr.42, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Lizeanu 

nr.42,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. 80795/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. Lizeanu 

nr.42, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnicăși întocmește o nouă notă tehnică de 

constatare 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; 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 293 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Munţii Buzăului 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Munţii Buzăului 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. 80796/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. Munţii 

Buzăului 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnicăși întocmește o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 



316 

 

  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 294 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Nalbei nr. 31,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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nalbei nr. 

31, 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. 80802/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art.1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. Nalbei 

nr. 31, 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 295 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Paul Greceanu 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Paul Greceanu 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. 80804/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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; 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 296 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Plantelor nr. 55, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plantelor nr. 

55, 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. 80807/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. 

Plantelor nr. 55,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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 297 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat   

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Precupeţii Vechi nr. 8-8A, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeţii Vechi nr. 

8-8A, 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. 80812/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. 

Precupeţii Vechi nr. 8-8A 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 298 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din 

 str. Radu de la Afumaţi nr. 25, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de la Afumaţi 

nr. 25,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. 80813/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Radu de 

la Afumaţi nr. 25,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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii și notifică acest lucru 

Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnicăși întocmește o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 299 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Sfânta Treime nr. 32, 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sfânta Treime nr. 

32,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. 80817/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Sfânta 

Treime nr. 32,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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 300 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat   

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Sarafineşti 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sarafineşti 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. 80814/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

3945/29.08.2018; 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. 

Sarafineşti 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. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

și juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii 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 clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii 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 de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 301 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str.Ţepeş Vodă nr.140, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.Ţepeş Vodă 

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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate 80819/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2sub 

nr.3945/29.08.2018; 

          -    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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din  str.Ţepeş 

Vodă nr.140, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru 

Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1)  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 302 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a 

 constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Viitorului nr.133, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului 

nr.133, 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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate 80821/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2sub 

nr.3945/29.08.2018 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. 

Viitorului nr.133,Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru 

Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 303 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a  

constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat  

prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  

str. Zece Mese nr.18, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării 

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Zece Mese 

nr.18, 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 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate 80838/25.07.2018 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, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub 

nr.3945/29.08.2018 

 - 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: 

 - art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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 - 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 

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. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

119/2017 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 185/2018. 

  

 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din str. Zece 

Mese nr.18, Sector 2, Bucureşti, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

  

 Art. 2 Majorarea impozitului menţionată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii în cauză, conform evidenţelor fiscale pe plătitor la 

31.12.2017, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

  a) proprietarii clădirii iau măsuri de remediere a stării tehnice a clădirii şi notifică acest lucru 

Poliţiei Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

  b) Poliţia Locală Sector 2 verifică starea tehnică şi întocmeşte o nouă notă tehnică de 

constatare 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: 
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  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; 

  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 (1)  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 304 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind 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 în suprafaţă de 1963,7 mp  situat la adresa  

din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Motociclism 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin 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, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 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 în suprafaţă de 1963,7 mp  situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, 

Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Motociclism; 

 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. 91957/23.08.2018 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, avizul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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; 
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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, 

  

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul în suprafaţă de 1963,7 mp 

situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Motociclism, 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 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2018 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, 
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modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1434,44 mp  situat la adresa 

din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Motociclism, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 5 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. 6 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; 

  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. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 305 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind 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 în suprafaţă de 1434,44 mp  situat la  

adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Haltere 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin 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, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018; 

 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 în suprafaţă de 1434,44 mp  situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, 

Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Haltere; 

 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. 91955/23.08.2018 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, avizul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 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; 
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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, 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul în suprafaţă de 1434,44 mp 

situat la adresa din Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti –Federaţia de Haltere, 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 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 149/2018 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, 
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modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul în suprafaţă de 1963,7 mp  situat la adresa din 

Bd. Basarabia nr. 37-39, Sector 2, Bucureşti – Federaţia de Haltere, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 5 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. 6 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; 

  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. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 306 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 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 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea proiectului ,,Joburi pentru Comunitatea 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, 30.08.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului ,,Joburi pentru Comunitatea 

Sector 2”. 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Metehău Andrei George şi domnul 

consilier local Andrei Robert Alexandru, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 92380/24.08.2018 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 90821/28.08.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele Comisiei pentru relaţia cu Patronatul, Sindicatele şi I.M.M.- urile, Comisiei de Protecţie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu 

Asociaţiile de Proprietari, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socialăşi a structurii orientative de personal; 

 - Strategia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 - 2014 – 2020; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) şi 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 ĂŞ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Joburi pentru Comunitatea Sector 2”, conform anexei ce conţine 3 pagini 

şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSTANTIN ANGELA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 307 

Bucureşti, 30.08.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTARARE 

privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 14.08.2018 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive nr. 163347/CP/l0.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 156670/03.08.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane; 

 - HCGMB nr.469/26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în 

vederea înfiinţării unui serviciu public de interes local, de salubritate, amenajare şi întreţinere a 

zonelor verzi, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3; 

 - Adresa nr. 156679/03.08.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane; 

 - Adresa nr. 880/10.08.2018 a societăţii Administrare Active Sector 3 înregistrată cu 163346/CP/l 

0.08.2018; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art.l, art.2, art.3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art.l, art.3, art.6, art.7 şi art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 8 alin.(l) şi art.ll din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare; 

 - Art. 21 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art.36 alin.(3) lit. b), art.63 alin.(5) lit.e) şi alin.(7), art73, art.74, art.81 alin.(2) lit e) şi h), art. 124 din 

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

ulterioare; 

 - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art 81 alin. (2) lit. e) şi h), coroborat cu alin. (3) din 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, serviciu public de interes 

local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizării/prestării 

serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Serviciul public prevăzut la alin. (1) se înfiinţează cu activitate financiar-contabilă proprie, 

cu patrimoniu propriu, va funcţiona pe bază de gestiune economică şi se va bucura de autonomie 

financiară şi funcţională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală şi al 

conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau/şi la unităţile bancare şi va întocmi, în condiţiile 

legii, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

  (3) Conducătorul Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 este ordonator terţiar de credite. 

 

 Art.2. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. (1) Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, conform anexei 

nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Drepturile salariale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 se 

stabilesc prin Dispoziţia Primarului Sectorului 3, cu respectarea alin. (1). 

  (3) Drepturile salariale ale personalului Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, se stabilesc 

prin Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, cu respectarea alin. (1). 

 Art.4. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 va 

fi asigurată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi din alte surse legal constituite. 

 

 Art. 5. Se stabileste sediul social şi fiscal al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 în imobilul 

situat în Str. Jean Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, Bucureşti. 

 Art.6. (1) Până la ocuparea, conform prevederilor legale, a funcţiei de conducere de Director 

General la Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să 

desemneze o persoană care să asigure interimatul funcţiei de Director General şi să întreprindă toate 

demersurile necesare în vederea: 

  a) înregistrării, autorizării şi/sau acreditării Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3, potrivit 

legii, în scopul dobândirii personalităţii juridice, luării în evidenţă, desfăşurării activităţii etc.; 
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  b) reprezentării în faţă tuturor instituţiilor publice, a persoanelor fizice şi/sau juridice, etc. 

  c) obţinerii certificatului de înregistrare fiscală, deschiderii de conturi la unităţile teritoriale ale 

trezoreriei şi/sau la unităţile bancare, obţinerii de autorizaţii, avize, licenţe şi a oricăror alte acte 

necesare desfăşurării în conformitate cu prevederile legale a direcţiei şi a serviciului public. 

  (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, Directorul General emite decizii, precum şi orice alte 

acte necesare desfăşurării activităţilor direcţiei şi serviciului public. 

 

 Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane şi Direcţia Economică, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

3471/2018 

FLORENTINA NEACŞU 

 

NR.  357 

DIN  14.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de 

Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 14.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 156773/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 156746/03.08.2018 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public; 

 - HCLS3 nr. 305/29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare în 

Sectorul 3; 

 - HCLS3 nr. 675/28.12.2017 privind gestiunea directă a serviciului public de salubrizare din Sectorul 

3 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 156767/03.08.2018 a Direcţiei Administrarea Domeniului Public;  

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 6 alin.(l) lit. h), art. 13 alin. (1) lit. a) şi ale art 17 alin. (1) şi alin. (2) prima teză din Legea 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 - Art. 1 alin. (4) lit. h), art. 8 alin.(l) alin. (3) lit. d), art. 23 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 28 alin. (2) lit. a) din 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. IV din Legea nr. 99/2014 de modificare şi completare a Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006; 

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

localităţilor, Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

 - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă darea în administrare a furnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, serviciul public de interes local aflat 

în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3. 

 

 Art.2. Activităţile specifice serviciului public de salubrizare care se dau în administrarea direcţiei 

sunt: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fară a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei 

sau de îngheţ; 

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj 

sau către instalaţiile de neutralizare. 

 

Art. 3. Obiectivele şi sarcinile ce revin revin operatorului de drept public cu privire la prestarea serviciului 

de salubrizare sunt următoarele : 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a Sectorului 3; 

c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 

d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 

g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism 

eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 

h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 

i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi 

regionale în domeniu; 

j) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi 

asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 

k) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor; 

l) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, 

inclusiv al municipiului Bucureşti. 

 

Art.4. Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, aprobat prin Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 

305/29.11.2016 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.6. Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare conform Anexei nr. 3, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 3 al HCLS3 nr. 675/28.12.2017 se 

abrogă. 

 

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrarea Domeniului Public, va lua măsuri de ducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

3471/2018 

FLORENTINA NEACŞU 

 

NR. 358  

DIN 14.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea de destinaţie a corpurilor de clădire C12 şi C12, situate în 

Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic 

”Anghel Saligny” în vederea demolării acestora 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

 întrunit în şedinţa extraordinară, azi 14.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 156637/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 155103/02.08.2018 al Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul 

Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

 - Nota de fundamentare nr. 781/04.05.2018 şi copia PV al şedinţei Consiliului de Administraţie al 

Colegiului Tehnic Anghel Saligny din data de 25.05.2018; 

 - Memoriul justificativ nr. 950/25.05.2018 al Colegiului Tehnic Anghel Saligny; 

 - Expertiza tehnică nr. 58/2018 în scopul obţinerii autorizaţie de desfiinţare a corpurilor de clădire 

C11 şi C12 de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny; 

 - Adresele Direcţiei învăţământ Cultură nr. 100198/04.06.2018 şi 123169/11.07.2018; 

 - Acordul Consiliului de Administraţie al ISMB nr. 21671/27.07.2018 privind schimbarea destinaţiei 

corpurilor de clădire C11 şi C12, în vederea demolării acestora; 

 - Adresa nr. 155113/02.08.2018 a Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul Administrare Unităţi de 

învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 20 alin. (1), art. 61 alin. (2) şi art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 7 şi 8 din Procedura de elaborare a Avizului Conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 

materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 

necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr. 5819/2016; 

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

administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 



364 

 

 

 Art.1. Se aprobă schimbarea de destinaţie a corpurilor de clădire C11 şi CI2, situate în Bulevardul 

Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparţin Colegiului Tehnic ’’Anghel Saligny” în vederea demolării 

acestora, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădiniţa nr.69. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului Ministerului Educaţiei Naţionale 

privind schimbarea destinaţiei. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

3471/2018 

FLORENTINA NEACŞU 

 

NR. 359  

DIN 14.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA, a amplasamentului din 

str. Lucreţiu Pătrăşcanu şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Lucrări capitale de creşterea eficienţei energetice şi 

modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 157987/CP/06.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul comun de specialitate nr. 157733/06.08.2018 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii şi Direcţiei 

Învăţământ Cultură; 

 - HCLS 3 nr. 27/29.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări capitale 

de creştere a eficienţei energetice şi modernizare imobil din strada Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 12, 

Sector 3: 

 - Adresa nr. 157739/06.08.2018 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „CNF SA, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA, pe bază de protocol, a amplasamentului imobilului cămin - 

internat din cadrul Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”, situat în str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 12, Sector 3 şi 

aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, în suprafaţă construită de 856 mp şi teren aferent, 

identificat potrivit Cărţii funciare nr. 213103, nr. topografic 213103-C13, liber de orice sarcini, în vederea şi 

pe perioada realizării de către „CNI” SA a obiectivului de investiţii „Lucrări capitale de creşterea eficienţei 
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energetice şi modernizare imobil din str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5 Sector 3”. 

 

 Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a cheltuielilor pentru 

racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

 Art.4. Consiliul Local al Sectorului 3 se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 

necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

 Art.5. Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de 

Sector 3 al Municipiului Bucureşti în valoare de 364.069,79 lei cu TVA. 

 Art.6. Consiliul Local al Sectorului 3 se obligă ca, după predarea amplasamentului şi â obiectivului 

realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

3471/2018 

FLORENTINA NEACŞU 

 

NR. 360 

DIN 14.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să 

aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul 

privat al acestuia a imobilului situat în strada Dristorului nr. 102, sector 3, 

care aparţine Grădiniţei nr. 239, corp A, în vederea demolării 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 14.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 162926/CP/10.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 162593/10.08.2018 al Direcţiei învăţământ Cultură 

 - Serviciul Administrare Unităţi învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

 - Avizul Conform nr. 10196/03.08.2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale; 

 - HCLS3 nr. 232/18.06.2018 privind schimbarea destinaţiei imobilului - construcţie aflată în risc 

seismic, situată în strada Dristorului nr. 102, Sector 3, care aparţine Grădiniţei nr. 239, corp A, în 

vederea demolării acestuia; 

 - Adresa nr. 162609/10.08.2018 a Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul Administrare Unităţi de 

învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult. 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ- teritoriale; 

 - Art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Art.864 Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit.f şi alin (4), din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1.(1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe trecerea din domeniul 

public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al acestuia a imobilului Corp A. înscris în cartea funciară 

cu numărul 212918, situat în Str. Dristorului nr.102, sector 3, identificat potrivit anexei care face parte 

integrantă din prezenta 

 (2) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul pentru desfiinţarea prin demolare 

a imobilului prevăzut la alin, (1), în vederea realizării unei noi construcţii cu funcţiunea de grădiniţă. 

 Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

3471/2018 

FLORENTINA NEACŞU 

 

NR. 362 

DIN  14.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu 

“Locuinţă S+P+1E pe un teren situat în Strada Băbeni nr.34, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 131640/CP/17.07.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.69/06.07.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 130658/16.07.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/B/25/06.07.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 67/06.07.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 68/06.07.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit, e) şi art 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţă S+P+IEpe un teren 

situat în Strada Băbeni nr.34, Sector 3” proprietate privată persoane fizice, cu suprafaţa de 128,00mp 

conform acte(130,00mp conform măsurători), în conformitate cu anexele î şi 2, reprezentând Avizul 

Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr, 67/06.07.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 368 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

“Hală depozitare Parter pe un teren situat în Bulevardul Basarabia nr.256, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 131631/CP/17.07.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.63/06.07,2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 130658/16,07.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/B/l 8/06.07.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 61/06.07.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 62/06.07.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice. 

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Hală depozitare Parter pe 

un teren situat în Bulevardul Basarabia nr.256, Sector 3” în suprafaţă de 168,00 mp conform acte 

proprietate privată persoane juridice, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului 

Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 61/06.07.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 369 

DIN  31.08.2018 



373 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Locuinţă S+P+1E pe un teren situat în Strada Confederaţiei nr.59, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 131650/CP/î7.07.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.75/06.07.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 130658/16.07.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/C/34/06.07.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 73/06.07.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 74/06.07.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice  

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţă S+P+1E pe un 

teren situat în Strada Confederaţiei nr.59, Sector 3”în suprafaţă de 233,00mp conform acte (231,00mp 

conform măsurători) proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând 

Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 73/06.07.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 370 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTARARE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Locuinţe semicolective S+P+1E+2Er pe un teren situat  

în Strada Vitioara nr.106B-108, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 131659/CP/î 7.07.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.72/06.07.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 130658/16.07.2018 a Arhitectului Şef™ Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Sef nr. D/V/27/06.07.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 70/06.07.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr, 71/06.07.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice. 

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţe semicolective 

S+P+1E+2Er pe un teren situat în Strada Vitioara nr.î06B-l08, Sector 3” proprietate privată persoane fizice, 

cu suprafaţa de 1238,00mp conform acte (l 187,00mp conform măsurători), în conformitate cu anexele 1 şi 

2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 70/06.07.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

 4035/2018 

 CAMELIA COJANU 

 

NR. 371 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Locuinţă S+P+1E pe un teren situat în Strada Cromului nr.28A, Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii  

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi  

completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 131654/CP/17.07.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.66/06.07.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 130658/16.07.2018 a Arhitectului Şef Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/C/19/06.07.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 64/06.07.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 65/06.07.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice.  

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţă S+P+1E pe un 

teren situat în Strada Cromului nr.28A, Sector 3” proprietate privată persoane fizice, cu suprafaţa de 

110,00mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de 

reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 64/06.07.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 372 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

“Locuinţă S+P+1E+M pe un teren situat în Strada Rândunelelor nr.11, Sector 3„ 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 131656/CP/Î7.07.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr,60/06.07.2018 al Arhitectului Şef; 

 - Adresa nr. 130658/16.07.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de Urbanism; 

In conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 - Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 

224/15.12.2015 şi nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 - Avizul Arhitectului Şef nr. D/R/l 5/06.07.2018; 

 - Raportul informării şi consultării publicului nr. 58/06.07.2018; 

 - Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 59/06.07.2018; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice.  

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art 81 alin. (2) lit. i) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuinţă S+P+1E+Mpe un 

teren situat în Strada Rândunelelor nr,îl, Sector 3” în suprafaţă de 117,00mp proprietate privată persoane 

fizice, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări 

urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 58/06.07.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti documentaţia 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 373 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a 

elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională „bucătar” –  

între societatea Blue Restaurant SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” şi  

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 170839/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 170061/23.08.2018 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea; 

 - HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din Bucureşti"; 

 - Adresa nr. 170214 din 23.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Odinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual”; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională „bucătar”, între societatea Blue Restaurant SRL, Colegiul 

Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, contract prevăzut în anexa care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

Camelia cojanu 

 

NR. 379 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a 

elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională „bucătar” – între 

societatea Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 

al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 215/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 170835/CP/24.08.2038 a Primarului Sectorului 3; -Raportul de specialitate 

nr. 170085/23.08.2018 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea; 

 - HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului ’’Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din Bucureşti"; 

 - Adresa nr. 170218 din 23.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea; în conformitate cu prevederile: 

 - Art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Odinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual”; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională „bucătar”, între societatea Distinct Operations SRL, Colegiul 

Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, contract prevăzut în anexa care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 380 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională 

„bucătar” - între societatea Bogdan Restaurante SRL, Colegiul Tehnic  

„Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31*08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 170830/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 170179/23.08.2018 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea; 

 - HCGMB nr.396/28.09,2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului "Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din Bucureşti"; 

 - Adresa nr. 170220/23.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Odinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual”; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor 

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională „bucătar”, între societatea Bogdan Restaurante SRL, Colegiul 

Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, contract prevăzut în anexa care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 381 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională 

a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională „ospătar” –  

între societatea Bogdan Restaurante SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” 

şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018  

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.170821/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 169887/23.08.2018 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea: 

 - HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului ’’Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din Bucureşti”; 

 - Adresa nr. 170202 din 23.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Odinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională „ospătar”, între societatea Bogdan Restaurante SRL, Colegiul 

Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, contract prevăzut în anexa care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJAN 

 

NR. 382 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a 

elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională „ospătar” –  

între societatea Blue Restaurant SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” şi 

 Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20î5 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 170812/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr, 169892/23.08.2018 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea; 

 - HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului "Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din Bucureşti”; 

 - Adresa nr. 170207/23.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Odinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual”; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională „ospătar”, între societatea Blue Restaurant SRL, Colegiul 

Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, contract prevăzut în anexa care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 383 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a 

elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională „ospătar” –  

între societatea Distinct Operations SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” 

şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 215/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 170807/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 169895/23.08.2018 al Serviciului Politici, Programe si Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea: 

 - HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului ’’Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din Bucureşti”; 

 - Adresa nr. 170210/23.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Odinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;  

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 

 În temeiul prevederilor art 45 alin. (1) şi art 81 alin. (2), lit j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională ospătar”, între societatea Distinct Operations SRL, Colegiul 

Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, contract prevăzut în anexa care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 384 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a 

elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională instalator instalaţii 

tehnico-sanitare şi de gaze“- între societatea Apa Nova Bucureşti SA, 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 171147/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 170607/24.08.2018 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea; 

 - HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului "Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din Bucureşti"; 

 - Adresa nr. 170636/24.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea: 

În conformitate cu prevederile: 

 - Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - Legea nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;  

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 
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privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, între societatea 

Apa Nova Bucureşti SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 385 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învăţământul dual - calificarea profesională 

instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze“- între societatea Distrigaz 

Sud Reţele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai 

Bravu” şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 171 155/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 170878/24.08.2018 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea; 

 - HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, sectoarele Municipiului 

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

proiectului "Şcoala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din BucureştiM; 

 - Adresa nr. 170889/24.08.2018 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea; 

In conformitate cu prevederile: 

 - Odinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a învăţământului dual; 

 - Legea nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

 - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Şcoala Profesională Metropolitană în 

Sistem Dual”; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 



396 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual, calificarea profesională „Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, între societatea 

Distrigaz Sud Reţele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” şi Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, iar 

Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, 

monitorizarea şi implementarea contractului. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 

Comunitatea, precum şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 386 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi 

Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, în vederea 

schimbului de informaţii şi diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul 

proiectului ”Educat şi Sănătos în Sectorul 3- clasele 0-V” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.l70896/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 170148/23.08.2018 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea; 

 - Adresa nr. 170170/23.08.2018 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul 

Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020; 

 - Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - HCLS nr. 136/30.06.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru 

perioada 2014-2020; 

 - HCLS nr. 215/30.05.2018 privind aprobarea implementării şi finanţării proiectului „Educat şi 

sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V”; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti cu Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, în vederea 

schimbului de informaţii şi diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului "Educat şi Sănătos în 

Sectorul 3- clasele 0-V”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze protocolul prevăzut la art.l, precum şi 

Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor 

cu Comunitatea, să gestioneze activităţile prevăzute în cadrul prezentului protocol. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 387 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind continuarea implementării în perioada anuiui şcolar 2018 - 2019 a 

proiectului “Fundaţia Real Madrid Şcoala Socială de Fotbal Bucureşti” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 215/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 170450/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 81648/23.08.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3; 

 - Adresa nr. 81649/23.08.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

3, înregistrată cu nr.l70177/CP/23.08.2018; 

În conformitate cu prevederile: 

 - HCLS3 nr. 159/2012 privind aprobarea Proiectului “Fundaţia Real Madrid Şcoala Socială de Fotbal 

Bucureşti”, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 112 alin. (3) lit. q), art. 133 alin. (1) lit. h), art. 136 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 292/2011 

a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii, precum şi relaţii cu mass-media. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) teza I din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea implementării în perioada anului şcolar 2018 - 2019 a Proiectului 

“Fundaţia Real Madrid Şcoala Socială de Fotbal Bucureşti”, derulat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în colaborare cu Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor şi Primăria 
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Sectorului 3. 

 

 Art.2. Pentru implementarea Proiectului în perioada anului şcolar 2018 - 2019, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va asigura finanţarea sumelor reprezentând cheltuieli 

directe cu programul social şi activitatea sportivă în valoare de 59.331 lei. 

 

 Art.3. Descrierea Proiectului “Fundaţia Real Madrid Şcoala Socială de Fotbal Bucureşti” şi a 

activităţilor derulate în perioada anului şcolar 2018 - 2019, precum şi bugetul proiectului, sunt prevăzute în 

anexele 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 388 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe 

împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la 

cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 

cu Fundaţia Sf. Dimitrie 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 170445/CP/24.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr.81650/23.08.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3; 

 - Adresa nr. 72209/25.07.2018 a Fundaţiei Sf. Dimitrie; 

 - Adresa nr. 81653/23.08.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

3, înregistrată cu nr.170181/CP/23.08.2018; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 79, art. 84 şi art 91 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 79 alin. (2) lit. (b), art. 81 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr, 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007 ; 

 - OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, 

relaţii cu sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (2) lit. q), n) teza 1 şi alin. (3) din Legea 

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

 

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să aprobe împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 3 cu Fundaţia Sf Dimitrie, în vederea derulării unor activităţi de 

profesionalizare de către tinerii cu dizabilităţi în cadrul atelierului protejat DECOART. 

 

 Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Fundaţia Sf Dimitrie 

vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 390 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea 

expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unei Înţelegeri de 

cooperare cu Districtul MIYUN din Republica Populară Chineză 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru 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, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 172243/CP/27.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 171930/27.08.2018 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă: 

 - Avizul nr. H 2-2/171 al Ministerului Afacerilor Externe - Direcţia Tratate Internaţionale, înregistrat la 

Primăria Sectorului 3 cu nr. 23409/12.02.2018; 

 - Avizul nr. 7747/29.01.2018 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 18048/02.02.2018; 

 - Adresa nr. 171919/27.08.2018 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă: 

In conformitate cu prevederile : 

 - Art. 16 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; 

 - Raportul Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi prestări servicii; 

 - Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement; 

 - Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecţia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor; 

 - Raportul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control; 

 - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 
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ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media. 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se solicita Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 

Local Sector 3 în vederea încheierii unei înţelegeri de cooperare cu Districtul MIYUN din Republica 

Populară Chineză, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică şi socială care 

să vină în beneficiul comunităţilor locale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 393 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de teren de aproximativ 1500 

mp, situat în strada Pictor Ion Ţuculescu nr. 42, sector 3, care aparţine 

Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din ”spaţii de învăţământ în ”spaţii la 

dispoziţia Consiliului Local Sector 3 pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Bucureşti, în vederea realizării de căsuţe 

de tip familial” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă de îndată, azi 31.08.2018 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.175636/CP/30.08,20I8 a Primarului Sectorului 3; 

 - Raportul de specialitate nr. 173425/28.08.2018 al Direcţiei învăţământ Cultură - Serviciul 

Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult; 

 - Adresa nr. 173443/28.08.2018 a Direcţiei învăţământ Cultură; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 20 alin. (1), Art 61 alin. (2) şi art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

 - Raportul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, sport şi tineret; 

 - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor. 

 - Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu sindicatele, 

ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de teren de aproximativ 1500 mp, situat în 

strada Pictor Ion Ţuculescu nr. 42, Sector 3, care aparţine Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din ”spaţii de 
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învăţământ’ în ”spaţii la dispoziţia Consiliului Local Sector 3 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 3, Bucureşti, în vederea realizării de căsuţe de tip familiar. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului Ministerului Educaţiei Naţionale 

privind schimbarea destinaţiei. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

  

 CONF. DISPOZ. 

4035/2018 

CAMELIA COJANU 

 

NR. 416 

DIN  31.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Sector 4, Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.8.1/5771/24.08.2018 al Direcţiei Economice; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003. 

 

Luând în considerare prevederile: 

- art.8. litera a) art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) şi (8) 

art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli astfel ca: 

  Bugetul local detaliat la venituri şi cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 752.420  mii lei, conform 

anexei nr. 1; 

  

 Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează : 

 Anexa nr. 1.1; – Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018 

 Anexa nr. 1.2; – Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018; 

 Anexa nr. 1.3; – Bugetul local detaliat pe cheltuieli autofinanţate pe anul 2018; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât 

şi la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - Anexa 2.   - 49.02    - Buget local 

 - Anexa 3.   - capitol bugetar 51.02  - Autorități publice şi acţiuni externe 

 - Anexa 3.1  - cap.51.02.01.03   - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 3.2  - cap.51.02.01.03     - Primăria sector 4 autorităţi executive 

 - Anexa 4.   - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 4.1  - cap.61.02.03.04   - Poliţia Locală  

 - Anexa 5.   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ  
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 - Anexa 5.1  - cap.65.02.03.01    - PS4  - învătământ preșcolar 

 - Anexa 5.2  - cap.65.02.03.01    - DAUI - învătământ preșcolar 

 - Anexa 5.3  - cap.65.02.03.02    - PS4- învătământ primar 

 - Anexa 5.4  - cap.65.02.03.02    - DAUI - învătământ primar 

 - Anexa 5.5  - cap.65.02.04.01    - PS4 - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 5.6  - cap.65.02.04.01    - DAUI - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 5.7  - cap.65.02.04.02     - PS4- învățământ secundar superior 

 - Anexa 5.8  - cap.65.02.04.02   - DAUI - învățământ secundar superior 

 - Anexa 5.9    - cap.65.02.07.04    - PS4 - învățământ special 

 - Anexa 5.10  - cap.65.02.07.04    - DAUI - învățământ special 

 - Anexa 6  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 6.1  - cap.66.02.06.03   - Unităţi Medico Sociale 

 - Anexa 6.2  - cap.66.02.50.50   - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii  

 - Anexa 7.  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 7.1  - cap.67.02.03.30    - Centrul European Cultural şi de Tineret pentru  

         UNESCO „N. Bălcescu” 

 - Anexa 7.2   - cap.67.02.05.03    - Întreţinere gradini publice, parcuri, zone verzi,  

         baze sportive şi de agrement  

 - Anexa 8.   - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 8.1  - cap.68.02.    - Asistenţă socială 

 - Anexa 8.2  - cap.68.02.04.   - Asistenţă acordata persoanelor în vârstă - CIA 

 - Anexa 8.3  - cap.68.02.05.02   - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 8.4  - cap.68.02.06.01   - Copii 

 - Anexa 8.5  - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 8.6  - cap.68.02.15.   - Ajutor social  

 - Anexa 8.7    - cap.68.02.50.50   - Alte cheltuieli în domeniul asist. sociale 

 - Anexa 9.   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 9.1  - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 10.  - capitol bugetar 74.02  - Protecţia mediului 

 - Anexa 10.1 - cap.74.02.05.01   - Salubritate  

 - Anexa 11.  - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 11.1  - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 - Anexa 11.2 - cap.84.02.50   -  Directia Mobilitate Urbană 

 - Anexa 12.  - cap.65.10.03.02    - DAUI - învăţământ primar 

 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi 

pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre : 

 - Anexa nr. 13. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4”; 

 - Anexa nr. 14; 14.1. ,,Lista de investiţii Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale; 

 - Anexa nr. 15, 15.1 ,,Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Asistență Socială”;  

 - Anexa nr. 16; 16.1,  ,,Lista de investiţii a Direcţiei Administrare Unități de Învățământ”; 

 - Anexa nr. 17, ,,Lista de investiţii a Direcţiei Mobilitate Urbană Sector 4; 



410 

 

 Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum 

şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

 - Anexa nr. 18,  ,,Lista obiectivelor de investiţii multianuale a Primăriei Sectorului 4”; 

 

 Art. 6.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcţia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform 

competenţelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 

 
 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 210/30.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind respingerea trecerii temporare a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare  

Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4  

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 4580/24.08.2018, întocmit de către Direcției Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale Sector 4;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;   

 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare precum și ale Legii nr. 287/2009, Codul civil, republicată cu modificările si completările ulterioare;   

 H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 

de interes local, cu  modificările si completările ulterioare; 

 

 Conform prevederilor: 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale Sector 4; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și 

planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele 

agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 52/23.03.2018 privind constatarea și aprobarea 

suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 

4, București; 

 Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de 

îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin (2) lit. o) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic. Se respinge trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și 

Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea 

derulării unor lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 

 
 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 211/30.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii  

Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" pentru  

finanţarea şi realizarea în comun a lucrărilor de interes public local ”Amenajare parcare  

Bagdasar-Arseni" 

  

 Consiliul Local al sectorului 4  

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P. 897/ 24.08.2018 al Direcției Investiții, Serviciul Investiții;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit. q) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă 

a Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al 

Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", în vederea finanţării şi realizării în 

comun a lucrărilor de interes public local ”Amenajare parcare Bagdasar-Arseni". 

 Art.2. Se aprobă modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului 

București și Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", conform Anexei la prezenta. 

 Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 

din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia. 

 Art.4. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă Consiliului General al 

Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 212/30.08.2018  

 

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

Sector 4. 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucuresti 

Tel. +(4)021.335.92.30  Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractarii unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la  

268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care  

beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul  

Operaţional Regional 2014-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Avand în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Investiţii şi al Direcţiei Economice, 896/24.08.2018; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - art.20, alin.(1), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi 

externe pentru investiţii; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art.29, lit.(f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 - art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

 - art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1166 şi următoarele din Codul civil; 

 - Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (2), art. 81 alin (2) lit. d) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 

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

 Art.1. Se aprobă contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de 

pănă la 268.034.074,41 lei, cu o perioadă de tragere şi de graţie de până la 4 ani şi o perioadă de 

maturitate de până la 15 de ani. 

 

 Art.2. Contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru 

prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 

Europeană din perioada de programare 2014-2020, în valoare maxima de  172.462.911,58 lei, prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale şi Operaţiunea B 

– Clădiri publice, inclusiv pentru acoperirea integrala a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor 

prevăzute în Anexa la prezenta. 

 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi semneze, 

în numele şi pe seama Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, contractul/contractele de împrumut intern, 

precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, 

documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea şi 

punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern. 

 

 Art.4. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata:  

 a) serviciul anual al datoriei publice locale;  

 b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;  

 c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1. 

 Art.5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti următoarele date: 

 a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia;  

 b) valoarea finanţării rambursabile contactate în valută de contract;  

 c) gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti;  

 d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile;  

 e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;  

 f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

 (2) Datele perevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
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 Art.6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti va 

garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor şi altor cheltuieli 

ocazionate şi/sau referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi 

acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

 (3) Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pentru 

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor şi să 

semneze în numele Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare obţinerii autorizării 

şi derulării finanţării/finanţărilor rambursabile interne. 

 Art.7. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Economică și Direcţia Investiţii  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic 

Consiliul Local si se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea in Monitorul Oficial al României, precum şi 

pe pagina de internet www.ps4.ro. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 

 
 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 213/30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4. 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit 

potrivit Legii nr. 350/2005 

 

Consiliul Local al Sectorului 4;  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate cu P.9.4/252/24.08.2018 al Direcției Investiții, Servviciul 

Management Proiecte; 

 Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 - privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă regulamentul cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit, potrivit Legii nr. 350/2005, conform Anexei 

la prezenta. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate 

al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia 

va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 214/30.08.2018 
 

 

 

 

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

Sector 4 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din  

fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului  

Sectorului 4 al Municipiului București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 - Raportul comun de specialitate al nr.P.9.4/253/24.08.2018 al Serviciului Management Proiecte, al 

Serviciului Resurse Umane și al Serviciului Financiar, Contabilitate; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte 

procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile 

 În conformitate cu prevederile art.4 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă regulamentul de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri 

europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

București, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de 

specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului Sectorului 4 al  Municipiului București vor 
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duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin 

grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 215/30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4. 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și  

Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale  Sector 4 

nr. 3816 din 19.07.2018; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare : 

 - prevederile art. 2 și anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4  nr. 165/14.06.2018 privind 

aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al 

municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2002 privind aprobarea exercitării 

de către consiliul local al sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, 

numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate 

și ale serviciilor publice de interes local;  

 În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale 

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte 

din integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 Se împuternicește directorul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, să 

transforme/modifice funcțiile din Statul de Funcții, cu avizul ordonatorului principal de credite.    

 Art.3 Directorul  Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, prin compartimentele de 

specialitate, va aplica procedurile legale pentru respectarea drepturilor personalului prevăzute în legislația 

muncii și contractele de muncă. 

 Art.4 Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.142/15.06.2017 cu modificările și 

completările ulterioare își încetează aplicabilitatea. 
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 Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 

 
 Diana Anca ARTENE 
 

Nr. 216/30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4.  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București 

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi  

Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae  

Bălcescu” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate cu nr.77/19.07.2018, 

întocmit de Centrul European Cultural şi de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. „Nicolae Bălcescu”; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 165/14.06.2018  privind  aprobarea numărului maxim de 

posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2002 privind aprobarea exercitării 

de către consiliul local al sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, 

numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate 

și ale serviciilor publice de interes local; 

 - Legea 53/2003- Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin(2) lit.(e) si art.115 alin.(1) lit b) din 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 Se aprobă Organigrama Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „ Nicolae 

Bălcescu” conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă Statul de Funcţii al Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „ 

Nicolae Bălcescu” conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Centrului European Cultural şi de 

Tineret pentru UNESCO „ Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 Art.4 Directorul Centrului European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „ Nicolae Bălcescu”, prin 

compartimentele de specialitate, vor aplica procedurile legale pentru respectarea drepturilor personalului 

prevăzute în legislația muncii și contractele de muncă.  
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 Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.S4 nr.62/23.03.2018  privind aprobarea 

Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului 

European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’, își încetează aplicabilitatea. 

 Art.6 Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

şi Directorul General al Centrului European Cultural si de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. „Nicolae Bălcescu” 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, conform competenţelor, iar comunicarea se va face 

prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 

 
 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 217/30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4. 
  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 

Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4  

nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului  

București 

 

Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 - Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.6.1/1531/24.07.2018;  

- Referatul de specialitate al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae 

Bălcescu” nr. 78/19.07.2018; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - Hotărârea Consiliului local Sector 4 nr. 217/30.08.2018; 

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

modificată si completată;  

 - O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;  

 - H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;   

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.I Cu data de 01.09.2018, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, se modifică și se completează, 

după cum urmează:  

 1) Anexa nr. 6 se modifică și se completează, conform Anexei la prezenta.  

 

 Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane și Centrul European 

Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor, iar comunicarea se face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 218/30.08.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4. 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4  

nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4  

al Municipiului București . 

  

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 2220/29.08.2018 al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea 

Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;  

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4, nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia 

de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București;  

 În conformitate cu prevederile punctului 3.1.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti, modificată şi completată prin H.C.G.M.B. nr.61/2009 şi H.C.G.M.B. nr.313/2009;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/2017 privind metodologia de atribuire a locurilor de 

parcare rezidenţiale pe raza sectorului 4 al municipiului Bucureşti; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin. (l) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei hotărâri, se modifică şi completează Anexa Nr. l la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/2017 privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare 

rezidenţiale pe raza sectorului 4 al municipiului Bucureşti, conform Anexei la prezenta. 

 Art.2 Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de specialitate, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate 

Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea ei se va efectua 

prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 
Nr. 219/30.08.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4. 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București 

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 

 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2,  

Șos. Vitan – Bârzești nr. 20 din cadrul programului de  locuinţe pentru tineri  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  4; 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. P.11.2./515/30.07.2018, al Direcției Relații Publice – Compartimentul Spațiu 

Locativ; 

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. 

Ţinând cont de: 

Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor cuprinse la art.45 alin.(2), coroborat cu art.81 alin (2) lit. f), alin.(4) și art. 115 alin.(1) 

lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 –Se aprobă modificarea poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind 

aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și  Z.I.2, Șos. Vitan – Bârzești nr. 

20 din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcţia Relații Publice 

prin Compartimentul Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor 

legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul  Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.08.2018. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 
Nr. 220/30.08.2018 

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

Sector 4. 
  

http://www.pmb.ro/
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  

  
HOTĂRÂREA NR. 163/02.08.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren situat în Municipiul Bucureşti, Str. Antiaeriană nr. 6 

(fost nr. 38), aflat în administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor  de investiţie prevăzute în H.G. nr. 

1481/2008 cu modificările şi completările ulterioare………………………………………………………………………………………….. 

 

 

431 

HOTĂRÂREA NR. 164/27.08.2018 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni…………………………………………………………………………………………......... 

 

433 

HOTĂRÂREA NR. 165/27.08.2018 Privind rectificarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 

5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

434 

HOTĂRÂREA NR. 166/27.08.2018 privind aprobarea semnării contractelor de credit în condiţiile de rambursare şi garantare 

rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit şi cele de 

garanţii ..…........................................................................................................................................................................................... 

 

 

436 

HOTĂRÂREA NR. 178/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil ( teren/clădire) începând cu anul 2019, 

pentru imobilul situat în Municipiul Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 157A, proprietatea SC BERE BĂUTURI BUCUREŞTI SRL, CUI: 

413210, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit ……………………………………………………………………........ 

 

 

438 

HOTĂRÂREA NR. 179/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul 

situat în Municipiul Bucureşti, Şos. Panduri, nr. 77, proprietatea SC EURO CONSTRUCT TRADING 98, CUI: 10742031, ca 

urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit………………………………………………………………………………………… 

 

 

440 

HOTĂRÂREA NR. 180/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul 

situat în Municipiul Bucureşti, Sector 5, Str. Luceafărului, nr. 11, proprietatea BCN CONSTRUCŢII ŞI  PROMOVĂRI SRL, CUI: 

17746839, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit……………………………………………………………………….. 

 

 

442 

HOTĂRÂREA NR. 181/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul 

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Samuil Vulcan, tir. 12, proprietatea SC STRATEGIC LAND INVESTMENTS SRL, 

CUI: 19090420, Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134,  et. 1, ap. 58, Sector 6, Bucureşti, ca urmare a 

constatării stării tehnice de imobil neîngrijit………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

444 

HOTĂRÂREA NR. 182/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul 

situat în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708 

ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit…………………………………………………………………………………...... 

 

 

446 

HOTĂRÂREA NR. 183/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru   imobilul 

situat în  Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC RAHOVA HALLS-  AMERICAN MALL S.R.L, 

CUI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit……………………………………………………………....... 

 

 

448 

HOTĂRÂREA NR. 184/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul 

situat în Municipiul Bucureşti, Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 31, proprietatea SC ROMILEXIM TRADING LIMITED SRL, CUI: 

6717641, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit……………………………………………………………………….. 

 

 

450 

HOTĂRÂREA NR. 185/27.08.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA 

TREIME GHENCEA), în anul 2018 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

452 

HOTĂRÂREA NR. 186/27.08.2018 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 

32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5…………………………………………………….. 

 

454 

HOTĂRÂREA NR. 187/27.08.2018 privind aprobarea construirii unui complex format din patinoar şi bazin pe terenul Liceului 

Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, Bucureşti…………………………………………………… 

 

455 

HOTĂRÂREA NR. 188/27.08.2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. S5 nr. 89/30.09. 2016 privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Autorizaţiei priviind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561-

Restaurante şi 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5  al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

456 

HOTĂRÂREA NR. 189/27.08.2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. S5 nr.88/30.09. 2016 privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi  prestarea 

serviciilor de piaţă pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare………………………. 

 

 

458 

HOTĂRÂREA NR. 190/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A  

AUTORIZAŢIEI / ACORDULUI DE FUNCŢIONARE PENTRU TERASE SEZONIERE,  COMERŢ DE ÎNTÂMPINARE ŞI 

COMERCIALIZARE FLORI PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA 

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

461 

HOTĂRÂREA NR. 191/27.08.2018 Privind "Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5" cu materialele 

tcrmoizolante noi, cu performanţe superioare soluţiei ele termoizolare cu polistiren, soluţii şi tehnologii noi de aplicare ş i fixare cu 

un grad ridicat de calitate, siguranţă, comportare şi durabilitate în exploatare şi a indicatorilor tehnico-economici estimaţi……....... 

 

 

464 
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HOTĂRÂREA NR. 193/27.08.2018 privind modificarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului  României pentru anul 

2018………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

465 

HOTĂRÂREA NR. 194/27.08.2018 privind modificarea Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de  Tineret „Ştefan 

Iordache" pentru anul 2018…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

467 

HOTĂRÂREA NR. 195/27.08.2018 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 5 nr. 129/31.08.2017…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

468 

HOTĂRÂREA NR. 196/27.08.2018 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 

5 pentru perioada 2017-2020………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

470 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, 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 dezmembrarea unui imobil teren situat în Municipiul Bucureşti, Str. Antiaeriană nr. 6 

 (fost nr. 38), aflat în administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor  

de investiţie prevăzute în H.G. nr. 1481/2008 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 de îndată din data de 02.08.2018; 

 Având în vedere: 

 Raportul de Specialitate întocmit de Arhitectul Şef al Sectorului 5 şi Direcţia Generală Operaţiuni 

înregistrat sub nr. 71704/01.08.2018; 

 Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 95/21.05.2018, privind dezmembrarea unui imobil teren în 

suprafaţă de 10 ha identificat cu număr cadastral 218807, situat în Municipiul Bucureşti, Str. Antiaeriană 

nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5. 

 Actul de Dezmembrare autentificat sub nr. 2072/28.06.2018; 

 Referatul de admitere (Dezmembrare imobil) nr. 32378/24.07.2018, emis de O.C.P.I.; 

 Ţinând cont de prevederile art. 10 şi art. 21 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile art. 20 din Legea cadru a 

descentralizării nr. 195/2006, de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile art. 879 şi art. 880 din Codul 

Civil al României adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat cu modificările şi completările ulterioare, de 

prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, de prevederile HG nr. 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor 

terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, modificată prin HG nr. 790/2017, de 

prevederile HG nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile 

aflate în proprietatea publică a statului şi de prevederile cuprinse în O.D.G. A.N.C.P.I. nr. 700/2014 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), lit. "d", art. 81, alin.(2), lit. "f şi art. 115, alin.(1) lit. "b" din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, Str. Antiaeriană nr.6 (fost 

nr. 38), Sector 5 în suprafaţă de 51.948 m. p. înscris în cartea funciară nr. 234655, aflat în administrarea 

Consiliului Local Sector 5. 

 Art. 2 Se împuterniceşte domnul Primar Daniel Florea (respectiv domnul Viceprimar Marian 

Ţigănuş) să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureşti pentru efectuarea demersurilor legale 

necesare în scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 Art. 3 Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul pentru împuternicirea 

Consiliului Local Sector 5 să îndeplinească toate formalităţile necesare prevăzute de actele normative în 

vigoare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor H.G. nr.1481/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale H.G. 291/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la imobilele situate în 

Bucureşti, Sector 5, identificate cu număr cadastral 218807 respectiv număr cadastral 218798. 

 Art. 4 Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi persoanele 

nominalizate la art. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, după obţinerea acordului 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti . 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CRISTINA-ALEXANDRA FLOREA  

 

Nr. 163/02.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele conţin date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 

  



433 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al  

Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni 

 

 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 27.08.2018; 

 Luând în considerare propunerea domnului consilier Melnic Constantin Ion privind alegerea ca 

preşedinte de şedinţă a domnului Alexandru Sebastian Lazarov precum şi propunerea domnului consilier 

Scripcaru Lucian Mihai privind alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului Cursaru Paul Gabriel; 

 Având în vedere rezultatul votului consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 În  conformitate  cu  art.35  alin.(l)  din  Legea  nr.215/2001,  privind administraţia publică locală, 

republicată şi art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale; 

 În temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Începând cu data de 27.08.2018, se alege domnul Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte 

de şedinţă al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 5 şi Serviciul Evidenţă Acte Administrative vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 164/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL 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.68.487/19.07.20 18 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. 30/06.02.2003; 

 În temeiul art. 45 , alin(2), Iit. 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 hotărâre. 

 

 ART 3 . Se aprobă rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2018, conform anexelor nr.65-66, 

care fac parte integrantă 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 lordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă 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 hotărâre. 

 

 ART 7 Se aprobă rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncţional „Sf.Andrei" pe anul 2018, 

conform Anexelor nr. 81-83, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.8 Se apobă bugetul creditelor interne conform Anexelor nr. 84-85, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 9 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, 

 SECRETAR SECTOR , 

PETRESCU ELENA LUMINIŢA 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN 

 

Nr. 165/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea semnării contractelor de credit în condiţiile de rambursare şi  

garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor  

împuternicite să semneze contractele de credit şi cele de garanţii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 2015/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2018; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76381/21.08.2018     ; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 76380/21.08.2018  

privind aprobarea semnării contractelor de credit în condiţiile de rambursare şi garantare rezultate în urma 

analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit şi cele de 

garanţii; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea contractării 

unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru 

refinanţarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti de la BCR; 

 Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 81, alin 2, lit. d), ale art. 115, 

alin. 1, lit b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 -6 a 

atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

 Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii; 

 Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale şi de a asigura resursele 

financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, 
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 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă semnarea contractelor de credit în condiţiile de rambursare şi garantare 

rezultate în urma analizei efectuate şi desemnarea persoanele împuternicite să semneze contractele de 

credit şi cele de garanţii, după cum urmează: 

- Anexa 1 - Contract credit CEC nr. RQ18083544955494, Contract ipotecă asupra creanţelor 

rezultate din venituri CEC nr. 2212 şi Contract ipotecă mobiliară (conturi) CEC nr. 2211;  

- Anexa 2 - Contract credit CEC nr. RQ18087480955680, Contract ipotecă asupra creanţelor 

rezultate din venituri CEC nr. 103 şi Contract ipotecă mobiliară (conturi) CEC nr. 102; 

-  Anexa 3 - Contract credit CEC nr. RQ18086299955882, Contract ipotecă asupra creanţelor 

rezultate din venituri CEC nr. 106 şi Contract ipotecă mobiliară (conturi) CEC nr. 107; 

- Anexa 4 - Contract credit BCR nr. 201808230171, Acord de garantare nr. 201808230171/1 

- Anexa 5 - Contract credit BCR nr. 201808230172, Acord de garantare nr. 201808230172/1 

- Anexa 6 - Contract credit BCR nr. 201808230173, Acord de garantare nr. 201808230173/1 

 

Art. 2. - Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale Juridice şi Directorul General al Direcţiei Generale 

Economice sunt împuterniciţi să reprezinte Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti în relaţia cu CEC Bank şi 

BCR SA şi să semneze contractele de împrumut intern/extern, acordurile de garantare, precum şi orice 

alte acte şi documente a căror semnare poate fi necesară în legătură cu încheierea şi punerea în 

executare a contractelor de împrumut intern/extern; 

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face prin grija Secretarului Sectorului 

5. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian LAZAROV 

 

Nr. 166/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5 
  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pc imobil ( teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru 

imobilul situat în Municipiul Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 157A, proprietatea SC BERE BĂUTURI 

BUCUREŞTI SRL, CUI: 413210, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales in 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 27.08.2018;  

 Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate nr. 3635 din data de 31.07.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin 

care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019 pentru imobilul situat 

în Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Rahovei, nr. 157A, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil 

neîngrijit; 

 -Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.76197/21.08.2018;  

 -Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi 

Economice; 

 Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 208 din data de 25.07.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 598320/26.07.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă de 

constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală);  

 În conformitate cu prevederile:  

 -art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -H.C.G.M.B. 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 majorarea impozitului pe clădiri şi 

impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

 H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% 

şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, situată în Municipiul Bucureşti,Sector 

5, Calea Rahovei, nr. 157A, aparţinând SC BERE BĂUTURI BUCUREŞTI SRL, CUI: 413210. 
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 Art. 2 Clădirea, situată în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157A, se încadrează 

în categoria imobilelor neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 

modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

  (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului 

imobilului , ca urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei 

hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta prezenta SC BERE BĂUTURI 

BUCUREŞTI SRL, CUI: 413210, cu sediul social în Calea Rahovei, nr. 157A, sector 5, Bucureşti. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 178/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în 

Municipiul Bucureşti, Şos. Panduri, nr. 77, proprietatea SC EURO CONSTRUCT TRADING 98, CUI: 

10742031, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales in 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 27.08.2018;  

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.3639 din data de 01.08.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care se 

propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Şos. Panduri, nr. 77, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil 

neîngrijit; 

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr 76201/21.08.2018 ;  

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 223 din data de 31.07.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 602352/31.07.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă de 

constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală); 

În conformitate cu prevederile: 

-art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.G.M.B. 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 majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului 

pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

-H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% 

şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, situată în Municipiul Bucureşti, Şos. Panduri, 

nr. 77, aparţinând SC EURO CONSTRUCT TRADING 98, CUI: 10742031. 

Art. 2 Clădirea, situată în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Şos. Panduri, nr. 77, se încadrează în categoria 

imobilelor neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată 

H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 
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Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din categoria 

imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de 

către Comisia de control . 

 (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului imobilului, ca 

urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC EURO CONSTRUCT TRADING 

98, CUI: 10742031, cu sediul social în str. Răzoare, nr. 32, bloc LOT 12, LOT 13, etj. 4, Sector 6, 

Bucureşti. 

Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 179/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în 

Municipiul Bucureşti, Sector 5, Str. Luceafărului, nr. 11, proprietatea BCN CONSTRUCŢII ŞI  

PROMOVĂRI SRL, CUI: 17746839, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit 

 

 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 si pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.3622 din data de 23.07.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care se 

propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Luceafărului, nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil 

neîngrijit; 

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr 76206/21.08.2018;  

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 197 din data de 18.07.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 592893/19.07.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă de 

constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală);  

In conformitate cu prevederile: 

-art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.G.M.B. 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 majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului 

pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

-H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin   H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% 

şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, situată în Municipiul Bucureşti, sector 

5, Str. Luceafărului, nr. 11, aparţinând BCN CONSTRUCŢII ŞI PROMOVĂRI SRL, CUI: 17746839. 

 

 Art. 2 Clădirea, situată în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Str. Luceafărului, nr. 11, se încadrează în 

categoria imobilelor neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 

modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 
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 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

    (2) Verificările prevăzute Ia alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului 

imobilului, ca urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei 

hotărâri.  

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC BCN CONSTRUCŢII Şl 

PROMOVĂRI SRL, CUI: 17746839, cu sediul social în B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 57, bl. T4, sc. 1, et. 5, 

ap. 14, sector 5, Bucureşti. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 BucureştL şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 180/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în 

Municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Samuil Vulcan, nr. 12, proprietatea SC STRATEGIC LAND 

INVESTMENTS SRL, CUI: 19090420, Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134,  

et. 1, ap. 58, Sector 6, Bucureşti, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales in 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 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.3620 din data de 23.07.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care se 

propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, str. Samuil Vulcan, nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil 

neîngrijit; 

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.76208/21.08.2018;  

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 198 din data de 18.07.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 592889/19.07.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă de 

constatare iniţială, Somaţie, Fisă de evaluare, Notă de constatare finală);  

 În conformitate cu prevederile:  

-art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.G.M.B. 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 majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului 

pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

-H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% 

şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire , situată în Municipiul Bucureşti, 

sectorul 5, str. Samuil Vulcan, nr. 12, aparţinând SC STRATEGIC LAND INVESTMENTS SRL, CUI: 

19090420, Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 2 Clădirea, situata în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Samuil Vulcan, nr. 12, se încadrează 

în categoria imobilelor neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 

modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

  (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului 

imobilului, ca urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei 

hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC STRATEGIC LAND 

INVESTMENTS SRL, CUI: 19090420, cu sediul social în str. Samuil Vulcan, nr. 12, bl. Corp C1, et. 2, 

Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 181/27.08.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul  situat în 

Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE 

SRL, CUI: 16039708 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit 

 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales in 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 in şedinţa ordinară din data de 27.08.2018; 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.3623 din data de 23.07.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care se 

propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019 pentru terenul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Uranus, nr. 144, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr 76210/21.08.2018; 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 180 din data de 26.06.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 582110/09.07.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă de 

constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală); 

 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B. 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 majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului 

pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

- H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% 

şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, 

Str. Uranus, nr. 144, aparţinând S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708. 
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 Art. 2 Terenul situat în Municipiul Bucureşti, sector 5, Str. Uranus, nr. 144 se încadrează în 

categoria imobilelor (teren/clădire) neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 

14.12.2017 modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

    (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului 

terenului, ca urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. HISPAROM 

IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 35, 

et. 3, apt. 7, camera 4. 

 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 182/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru   imobilul situat în  

Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC RAHOVA HALLS-  

AMERICAN MALL S.R.L, CUI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit 

 

 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 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate nr.3621 din data de 23.07.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin 

care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019 pentru imobilul situat 

în Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Rahovei, nr. 157 ca urmare a constatării stării tehnice de imobil 

neîngrijit; 

 -Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.76211/21.08.2018 ; 

 -Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice;  

 Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 182 din data de 03.07.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 582113/09.07.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă de 

constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală); 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.C.G.M.B. 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 majorarea impozitului pe clădiri şi 

impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

- H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 

privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până 

la 500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire , situată în Municipiul Bucureşti, 

sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, aparţinând SC RAHOVA HALLS - AMERICAN MALL S.R.L, CUI: 

12660736. 

 Art. 2 Clădirea, situată în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, se încadrează în 

categoria imobilelor neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 

modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

  (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului 

imobilului, ca urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei 

hotărâri.  

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. RAHOVA HALLS -

AMERICAN MALL S.R.L, CUI: 12660736, cu sediul social în Bucureşti, Sector 5 Calea Rahovei, nr. 157. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia  de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 183/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul 

situat în Municipiul Bucureşti, Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 31, proprietatea SC ROMILEXIM 

TRADING LIMITED SRL, CUI: 6717641, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil 

neîngrijit 

 

 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 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3646 din data de 14.08.2018 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale prin care se 

propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în 

Municipiul Bucureşti, sector 5, Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de 

imobil neîngrijit; 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr 76281/21.08.2018 ;  

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice; 

Ţinând cont de Referatul Comisiei de Control nr. 245 din data de 10.08.2018 înregistrat la Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Sector 5 sub nr. 613096/14.08.2018 şi de documentele anexate acestuia (Notă de 

constatare iniţială, Somaţie, Fişă de evaluare, Notă de constatare finală);  

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 489 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- punctul 168 - Titlul IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.C.G.M.B. 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 majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului 

pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

- H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 

500% şi a criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, situată în Municipiul Bucureşti, 

Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 31, aparţinând SC ROMILEXIM TRADING LIMITED SRL, CUI: 6717641 

 Art. 2 Clădirea, situată în Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 31 se 

încadrează în categoria imobilelor neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 

14.12.2017 modificată H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018. 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie şi produce efecte până la data ieşirii imobilului din 

categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor 

efectuate de către Comisia de control . 

  (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului 

imobilului, ca urmare a remedierii deficienţelor constatate şi care au condus la promovarea prezentei 

hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual. 

 Art. 5 Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta SC ROMILEXIM TRADING 

LIMITED SRL, CUI: 6717641, cu sediul social în Bd Unirii, nr. 23, bloc 13, sc. 1, ap.3, Sector 4, Bucureşti. 

 Art. 6 Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5 Bucureşti şi Comisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 184/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 

 ( PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA ), în anul 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 si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2018; 

 

 Având în vedere: 

- Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, înregistrat sub nr. 70999/30.07.2018;  

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76215/21.08.2018; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

- Raportul Comisiei nr Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Adresa nr. 14764/15.02.2018 emisă de Parohia Sfânta Treime Ghencea 

- Adresa nr. 69631/24.07.2018 privind rectificarea sumei solicitate iniţial de către Parohia Sfânta Treime 

Ghencea. 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 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 Parohia Sfânta Treime 

Ghencea, în valoare de 965.067 lei. 
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 Art. 2 - Suma menţionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - 

Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 

 Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 4 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică Juridică, Direcţia 

Generală de Transparenţă şi Control şi Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 185/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 

32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria 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 ordinară, astăzi, 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

 Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de învăţământ, Tineret şi Sport,   înregistrat 

sub nr. 74217/09.08.2018; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 74218/09.08.2018 

 acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001; 

 adresa nr. 1502/01.08.2018 emisă de S.C. Electromagnetica S.A., înregistrată la Primăria Sectorului 

5 sub nr. 71782/01.08.2018; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport şi al Comisiei Buget, finanţe, taxe 

locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; 

 Ţinând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, 

încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre. 

ART. 2. Se mandatează Doamna Maria Berdilă - Director al Grădiniţei Electromagnetica să semneze actul 

adiţional menţionat la art. 1. 

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, precum şi Directorul Grădiniţei Electromagnetica vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 186/27.08.2018 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea construirii unui complex format din patinoar şi bazin pe terenul Liceului  

Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, 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 şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat 

sub nr. 76365/21.08.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 76369/21.08.2018; 

- HCLS 5 nr. 161/25.07.2018 privind sprijinirea organizării proiectului „Copiii din sectorul 5 învaţă să joace 

hochei pe gheaţă"; 

 Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 Ţinând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităţilor de învăţămînt 

preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale art. 3 din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 şi art. 81 alin. 2, lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă demararea procedurilor în vederea construirii unui complex format din patinoar şi bazin 

pe terenul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, Bucureşti. 

Art. 2 - Finanţarea investiţiei va fi asigurată din bugetul local al sectorului 5, capitolul învăţământ şi din alte 

surse legal constituite. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi Liceul Teoretic Dimitrie 

Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 187/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea H.C.L. S5 nr. 89/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului  

pentru emiterea şi prelungirea Autorizaţiei priviind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele 

 CAEN 561-Restaurante şi 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5  

al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2005 

pentru alegerea autorităţilor 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 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Operaţiuni - Biroul Autorizare Activităţi Comerciale 

nr. DGO - DTVIE 1 / 11.07.2018; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76192/21.08.2018 

Anunţul privind deschiderea procesului de dezbatere publică nr. 24/11.07.2018 

Procesul-Verbal de afişare nr. 25/11.07.2018 

Procesul-Verbal de dezafişare nr. 37/09.08.2018 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice şi raportul comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu 

Patronatul şi Sindicatele; 

 In conformitate cu prevederile:  

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 

servicii ilicite; 

Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 

fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 

fiscal a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;  

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;  

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

ulterioare ; 

Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în 

structurile de primire turistice; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de 

salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti; 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale în Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 89/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi 

prelungirea Autorizaţiei priviind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561- Restaurante şi 

563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, modificată 

şi completată prin HCL S5 nr. 40/2018, HCL S 5 nr. 99/2018 şi HCLS5 nr. 36/2017 

În temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  
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În temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 al Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, 

Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

În temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit.r din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa 1 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform Anexei 1 a prezentei hotărâri; 

Art. 2 Se modifică şi se completează Anexa 3 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri; 

Art. 3 Se modifică Anexa nr. 9 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei 3 a prezentei hotărâri; 

Art. 4 Se modifică  Anexa 10 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei 4 a prezentei hotărâri; 

Art. 5 Se modifică Anexa 5 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

Anexei 5 a prezentei hotărâri; 

Art. 6 Se modifică Anexa 4 a HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

Anexa 6 a prezentei hotărâri; 

Art 7. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 89/2016, cu modificările şi completările ulterioare, rămân 

neschimbate. 

Art. 8. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Lazarov Alexandru Sebastian  

 

Nr. 188/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea H.C.L. S5 nr.88/30.09. 2016 privind aprobarea Regulamentului 

pentru emiterea şi prelungirea Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi  

prestarea serviciilor de piaţă pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2005 

pentru alegerea autorităţilor 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 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Operaţiuni - Biroul Autorizare Activităţi Comerciale 

nr. DGO - DTVIE 2/11.07.2018; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76188/21.08.2018 

Anunţul privind deschiderea procesului de dezbatere publică nr. 27/11.07.2018 

Procesul-Verbal de afişare nr. 28/11.07.2018 

Procesul-Verbal de dezafişare nr. 36/09.08.2018 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi, economice şi raportul comisiei Privatizare, Comerţ, Protecţia Consumatorului, Relaţia cu 

Patronatul şi Sindicatele; 

În conformitate cu prevederile: 

Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de 

servicii ilicite; 

Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 

Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 

fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 

fiscal a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

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

ulterioare; 
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Hotărârii Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în 

structurile de primire turistice; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de 

salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti; 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.218/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale în Municipiului Bucureşti, începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 88/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea şi 

prelungirea Acordului de funcţionare pentru comercializarea produselor şi prestarea serviciilor de piaţă pe 

raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, modificată şi completată prin HCL S5 nr. 39/2018, HCL S5 nr. 

98/2017 şi HCL S5 nr. 34/2017, 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

În temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

În temeiul art. 59 coroborat cu art. 60 al Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, 

În temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit.r din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa 1 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform Anexei 1 a prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se modifică şi se completează Anexa 3 a HCL Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform Anexei 2 a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Se modifică Anexa 4 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei 3 a prezentei hotărâri. 

Art. 4 Se modifică Anexa 6 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei 4 a prezentei hotărâri. 

Art. 5 Se modifică Anexa 5 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei 5 a prezentei hotărâri 
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Art. 6 Se modifică Anexa 7 a H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei 6 a prezentei hotărâri 

Art. 7. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 88/2016, cu modificările şi completările ulterioare rămân 

neschimbate. 

Art. 8. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Lazarov Alexandru Sebastian  

 

Nr. 189/27.08.2018 

*Anexele pot  fi vizualizate 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 AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE EMITERE A  

AUTORIZAŢIEI / ACORDULUI DE FUNCŢIONARE PENTRU TERASE SEZONIERE,  

COMERŢ DE ÎNTÂMPINARE ŞI COMERCIALIZARE FLORI PE DOMENIUL PUBLIC 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL 

AL SECTORULUI 5 

 

 Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2005 

pentru alegerea autorităţilor 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 27.08.2018; 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. DGO - DTVIE 3 / 11.07.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, Direcţia 

Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare, Biroul Autorizare Activităţi Comerciale; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76184/21.08.2018; 

 Anunţul deschiderii procesului de dezbatere publică nr. 30/11.07.2018; 

 Procesul-Verbal de afişare nr. 31/11.07.2018; 

 Procesul -Verbal de dezafişare nr. 38/09.08.2018; 

-Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale şi alte Activităţi Economice;  

În conformitate cu prevederile: 

 O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea 

nr.650/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.475, alin. (3), (4) i (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, r2, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 H.G nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, 

completată prin HG nr. 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în 

vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare; 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, r2, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 

fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 

funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HCGMB nr. 134/1996 privind reglementarea comerţului stradal pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

 HCGMB nr. 279/2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 H.C.L.S 5 nr. 88/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea şi prelungirea Acordului de 

funcţionare pentru comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.C.L.S5 nr. 89/2016 privind aprobarea regulamentului pentru emiterea şi vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante şi 563-Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 HCL S5 nr. 86/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării 

mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

 HCL S 5 nr. 123/2018 privind procedura de emitere a Autorizaţiei/Acordului de funcţionare pentru terase 

sezoniere, comerţ de întâmpinare şi comercializare flori pe domeniul public al Municipiului Bucureşti aflat 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5; 

 În temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin (2), litera (r), din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă regulamentul privind procedura 

de emitere a Autorizaţiei/Acordului de funcţionare pentru terase sezoniere, comerţ de întâmpinare şi 

comercializare flori pe domeniul public al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abrogă. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5 

Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Lazarov Alexandru Sebastian  

 

Nr. 190/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

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

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind "Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5" 

cu materialele termoizolante noi, cu performanţe superioare soluţiei ele termoizolare cu polistiren, soluţii şi 

tehnologii noi de aplicare şi fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranţă, comportare şi durabilitate în 

exploatare şi a indicatorilor tehnico-economici estimaţi 

 

Având în vedere: 

-     Raportul de specialitate nr. 75307/14.08.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, Direcţia Tehnică şi 

Verificare Investiţii Edilitare; 

-        Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

-     Luând în considerare rapoartele Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice şi ale Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului 

Public şi Patrimoniu, Fond Funciar; 

În conformitate cu prevederile: 

-      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 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă "Proiectul Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5", cu materialele 

termoizolante noi, cu performanţe superioare soluţiei de termoizolare cu polistiren, soluţii şi tehnologii noi 

de aplicare şi fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranţă, comportare şi durabilitate în exploatare şi a 

indicatorilor tehnico-economici estimaţi, cuprinşi in anexă, parte integrantă a acestei hotărâri. 

Art. 2  Finanţarea investiţiei se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, fonduri de ale asociaţiilor de 

proprietari şi/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 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 191/27.08.2018 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Programului Naţional de Aniversare a  

Centenarului României pentru 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 27.08.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTS1-

2018.08.21 -02/ 21.08.2018; 

- 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; 

- Ordonanţa nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 

cu privire la Centenarul României; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/ 22.08.2017 privind aprobarea proiectelor 

pentru Programul Naţional de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului 

Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 154/25.07.2018 privind modificarea Programului 

Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", 

In 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 modificarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 

2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, prin înlocuirea, la poziţia 2 

din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, a descrierii pe scurt a 

proiectului de ,,Amplasare statuie întemeietoarea Marii Uniri, Regina Maria a României" din „Realizarea 

unei statui/ansamblu statuar care să fie amplasat în Piaţa din faţa Hotelului J.W.Marriot" în „Realizarea 

unei/unui statui/ansamblu statuar care să fie amplasată/amplasat pe raza Sectorului 5". 

 

Art. 2 - Se aprobă modificarea Programului Naţional de Aniversare a Centenarului României pentru anul 

2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, prin completarea, la 

poziţia 11 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, a descrierii pe 

scurt a proiectului de ,,Amplasare statuie/ansamblu statuar Tudor Vladimirescu" cu textul „Realizarea 

unei/unui statui/ansamblu statuar care să fie amplasată/amplasat pe raza Sectorului 5". 
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Art. 3 — Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 rămân în 

vigoare. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 

Nr. 193/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de  

Tineret „Ştefan Iordache" pentru 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 27.08.2018; 

Având în vedere: 

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-2018.08.21 - 

01 din 21.08.2018; 

 -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 76285/21.08.2018; 

 -Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

 -Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 / 26.01.2018 privind aprobarea Programului de 

activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pentru anul 2018; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 106 / 31.05.2018 privind aprobarea completării 

Programului de activităţi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" pentru anul 2018; 

-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 modificarea Perioadei de implementare/derulare a proiectului „Parada performanţei" de 

la poziţia 15 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 din 26.01.2018 şi va avea 

următorul conţinut: „pe perioada anului 2018". 

Art. 2 - Se aprobă modificarea literei e. din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 

106 din 31.05.2018 şi va avea următorul conţinut: „Locaţia: pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti". 

Art. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 din 26.01.2018 şi 106 din 

31.05.2018 rămân în vigoare. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 194/27.08.2018 
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M U N IC IP IU L  B U C UR EŞTI  

C ON S IL IU L  LOC AL  SEC TOR  5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 

 

 Consiliul Local la 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 din data de 27.08.2018; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75964/21.08.2018 întocmit de către Direcţia Generală 

Educaţie şi Carieră ; 

Ţinând cont de 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 H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată şi completată prin HCL nr. 

129/31.08.2017 privind constituirea unei Comisii de selecţie formată din 3 membrii specialişti în recrutarea 

resurselor umane pentru a îndeplini demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii 

de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie la societăţile 

comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat sau acţionar; 

 Ţinând cont de prevederile art.58 şi ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 

regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2 lit.h) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei Publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Începând cu data prezentei se modifică componenţa Comisiei de selecţie constituită prin 

H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 în 

sensul înlocuirii doamnei Violeta Dobre - Director General Adjunct la Direcţia Generală Educaţie şi Carieră 
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cu doamna Raluca Dana Militaru - Director General la Direcţia Generală Educaţie şi Carieră din cadrul 

Primăriei Sectorului 5. 

 Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 rămân neschimbate. 

 Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia Generală Educaţie şi 

Carieră şi persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 195/27.08.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei  

Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2017-2020 

 

 

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 27.08.2018; 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 560/ 25.06.2018 al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5; 

- Expunerea de motive a Primarului Sector 5 nr. 76280/21.08.2018; 

- Adresa nr. 4832039/26.02.2018 a Agenţiei Naţionale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Sector 5 - Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti; 

- Anunţul nr. 21/26.06.2018 privind deschiderea procesului de dezbatere publică;  

- Procesul-Verbal de afişare nr. 22/26.06.2018; 

- Procesul-Verbal de dezafişare nr. 32/24.07.2018; 

Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) şi ale art. 81, alin. (4), din Legea 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1: Se aprobă Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru 

perioada 2017-2020, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 2: Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică-Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Poliţie Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 196/27.08.2018 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România  

şi Municipiul II din Republica Italiană 

 

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 in şedinţa ordinară din data de 27.08.2018; 

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DGTC-DTI 11/14.08.2018 al Direcţiei 

Generale de Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională -Serviciul Relaţii cu Mass - 

Media şi Societatea Civilă, şi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", precum şi Expunerea de 

Motive a Primarului Sectorului 5 ; 

Luând în considerare : 

-  Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice şi 

al Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

-  HCL Sector 5 nr. 149/6.07.2018, privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local 

Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de 

Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România şi Municipiul II al oraşului 

Roma  din Republica Italiană; 

-  Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.82181/20.07.2018, 

înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. 68729/20.07.2018; 

-  Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 - 2/2025/20.07.2018, înregistrat la Primăria 

Sectorului 5 cu nr. 68783/23.07.2018; 

-  HCGMB nr. 435/ 26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să 

hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul II al oraşului Roma  din 

Republica Italiană; 

Conform art. 14, art. 15 alin (2), (3), (4) şi art. 16 alin (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) lit. "f", art. 62 

alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din 

România şi Municipiul II al oraşului Roma  din Republica Italiană, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să încheie în numele şi pentru Sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti Acordul de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România şi Municipiul II al 

oraşului Roma  din Republica Italiană, prevăzut la Art. 1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 3 - Direcţia Generală de Transparenţă şi Control - Direcţia Generală de Transparenţă Instituţională, 

Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul Cultural şi de 

Tineret "Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 197/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România  

şi Municipiul Ungheni din Republica Moldova 

 

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 in şedinţa ordinară din data de 27.08.2018; 

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DGTC-DTI 9/14.08.2018 al Direcţiei Generale 

de Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională -Serviciul Relaţii cu Mass - Media şi 

Societatea Civilă, şi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", precum şi Expunerea de Motive a 

Primarului Sectorului 5 nr. 76296/21.08.2018; 

Luând în considerare : 

-  Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice 

şi al Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

-    HCL Sector 5 nr. 150/6.07.2018, privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local 

Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de 

Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România şi Municipiul Ungheni din Republica 

Moldova; 

-  Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.82181/20.07.2018, 

înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr. 68729/23.07.2018; 

-  Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2 - 2/2026/20.07.2018, înregistrat la Primăria 

Sectorului 5 cu nr. 68785/23.07.2018; 

-  HCGMB nr. 433/ 26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să 

hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Municipiul Ungheni din Republica Moldova; 

Conform art. 14, art. 15 alin (2), (3), (4) şi (5), art. 16 alin (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) lit. "f", art. 

62 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din 

România şi Municipiul Ungheni din Republica Moldova, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să încheie în numele şi pentru Sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti Acordul de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România şi 

Municipiul Ungheni din Republica Moldova, prevăzut la Art. 1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 3 - Direcţia Generală de Transparenţă şi Control - Direcţia Generală de Transparenţă 

Instituţională, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul 

Cultural şi de Tineret "Ştefan Iordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 198/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/


475 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului  

Bucureşti din România şi Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză 

 

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 si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2018; 

 

Având în vedere Raportul Comun de Specialitate nr. DGTC- DTI 10/ 14.08.2018 al Direcţiei 

Generale de Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă Instituţională -Serviciul Relaţii cu Mass - 

Media şi Societatea Civilă şi al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache", precum şi Expunerea de 

Motive a Primarului Sectorului 5 nr. 76293/21.08.2018; 

Luând în considerare : 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice şi al 

Comisiei Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- HCL Sector 5 nr. 148/6.07.2018, privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 

de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între 

Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România şi Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica 

Franceză; 

- Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 82181/20.07.2018, înregistrat la 

Primăria Sectorului 5 cu nr. 68729/20.07.2018; 

- Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2024/20.07.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 5 

cu nr. 68787/ 23.07.2018; 

- HCGMB nr. 434/ 26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 să 

hotărască cu privire la încheierea unui Acord de cooperare cu Arondismentul 5, Paris, Franţa; 

Conform art. 14, art. 15 alin (2), (3), (4) şi art. 16 alin (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2) lit. "f, art. 62 

alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. "q" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din 

România şi Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză, conform Anexei la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 să încheie, în numele şi pentru Sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti, Acordul de Cooperare dintre Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti din România şi 

Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză, prevăzut la Art. 1 al prezentei hotărâri. 
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Art. 3 - Direcţia Generală de Transparenţă şi Control - Direcţia Generală de Transparenţă 

Instituţională, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul 

Cultural şi de Tineret "Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 
 
Nr. 199/27.08.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public  

de pensii, rezidenţi în mod legal pe raza Sectorului 5 şi aprobarea Metodologiei de lucru  

utilizată pentru implementarea acestui proiect social 

 

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, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, azi 22.08.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la acordarea de 

beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenţi în mod 

legal pe raza Sectorului 5 şi aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect 

social, 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 14349/ 

21.08.2018, 

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice, precum şi al Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, 

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, lit. a, lit. b, lit. c, lit. e, lit. r, art. 7, art. 8, 

alin. (1), lit. a, art. 9, alin. (1), lit. a, art. 11, lit. b, art. 15, alin. (1) şi alin. (3), art. 54, alin. (1) şi art. 55, alin. 

(1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 

În concordanţă cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, 

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale în valoare lunară de 

100 de lei, pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenţi în mod legal pe raza Sectorului 5, ale căror 

venituri lunare nu depăşesc plafonul de 830 de lei. 

Art.2. Se aprobă Metodologia de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social, aşa 

cum este prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 

nr. 43/25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din 
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sistemul public de pensii care sunt rezidenţi pe raza Sectorului 5, precum şi Hotărârea Consiliului Local 

Sector 5 nr. 25/26.01.2018 privind completarea HCL Sector 5 nr. 43/2016. 

Art. 4. Primarul sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 200/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI SECTOR 5 

 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII, ORGANIGRAMEI  

ŞI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE 

D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 

 

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 ; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

activităţi economice precum şi al Comisiei pentru Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă ; 

Dată fiind H.C.L. Sector 5 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; 

În conformitate cu prevederile art. 107 alin (2) şi art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, privind 

statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele art. 

4 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; 

In temeiul dispoziţiilor art 45 alin. (1) şi ale art 81 alin (2) lit. "e" din Legea 215/2001, privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 H O T Ă R Ă Ş T E 

 

ART. 1. Se aprobă modificarea organigramei D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al D.G.A.S.P.C. sector 5 potrivit anexei nr.2 la 

prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 3. Se aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. 

sector 5 potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 4 Modificările statului de funcţii determinate de promovări în clasă/grad/definitivări vor intra în 

vigoare în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în materie. 

ART. 5. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative, Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 P. SECRETAR SECTOR  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

 

Nr. 201/27.08.2018 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind susţinerea participării lotului de performanţă 

al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda 

 

 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, 27.08.2018; 

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice 

înregistrat sub nr. 76475/22.08.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 76560/22.08.2018; 

- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 61686/28.06.2018, emisă de Clubul Sportiv 

TAI SHIN DO GYM. 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

 In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea participării lotului de performanţă al al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la 

stagiul de pregătire tehnică din Thailanda, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Realizarea proiectului la Art. 1 va fi susţinută din bugetul 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 şi preşedintele Clubul Sportiv TAI SHIN DO 

GYM vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 202/27.08.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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M U N IC IP IU L  B U C UR EŞTI  

C ON S IL IU L  LOC AL  SEC TOR  5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru 

 domeniul public şi privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 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 27.08.2018; 

 

Având în vedere: 

 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Poliţie Locală- Direcţia Siguranţă a Cetăţeanului- 

Compartimentul Prevenire Situaţii de Urgenţă înregistrat cu numărul 13/23.08.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul DGPL 14/23.08.2018; 

- Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti; 

- Prevederile art. 13, lit. b din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 14, lit. b din Norma generală de apărare împotriva 

incendiilor, aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007; 

   In temeiul art.45 alin.(1) şi ale 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 modul de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public şi 

privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 203/27.08.2018 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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M U N IC IP IU L  B U C UR EŞTI  

SECTORUL 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind completarea Anexei 1 a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr.60/29.03.2018  

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local 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 al Sectorului, 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 şedinţă ordinară din data de 27.08.2018. 

 

Având în vedere: 

 

- Hotărârea de Consiliu Local nr.102/28.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei 

Generale Economice nr.77385/24.08.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.77386/24.08.2018; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

- Procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de consultare potrivit dispoziţiilor art. 11 alin.(l) 

din Legea-cadru privind salarizarea persoanelor plătite din fondurile publice nr. 153/2017, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare nr.77378/24.08.2018; 

 

În temeiul: 

  -    prevederilor art.11 din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

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

ulterioare; 

mailto:primaric@sector5.ro
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- prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.846 din 29 noiembrie 2017 - pentru stabilirea 

salariului minim brut pe ţară garantat în plată; 

Având în vedere prevederile art. 60 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 01.09.2018, se completează Anexa 1 la H.C.L. nr.60/29.03.2018 

privind modificarea H.C.L. 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 al Sectorului, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 60/29.03.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 

102/28.07.2017 rămân în vigoare. 

Art. 3 - Direcţiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 205/27.08.2018 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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M U N IC IP IU L  B U C UR EŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 şi aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii 

 

 

 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, întrunite în şedinţă ordinară din data de 27.08.2018. 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Educaţie şi 

Carieră înregistrat sub nr.77313/23.08.2018; 

- Expunerea de motive nr.77314/23.08.2018 a Primarului Sectorului 5; 

- Adresa Sectorului 5 nr.76778/22.08.2018 transmisă şi înregistrată la Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici sub nr. 44837/23.08.2018; 

- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 44837 conexat cu nr.43874 si 

nr.38955/2018; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 2 alin. (3) şi art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 8 alin. (1) şi art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, modificarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform 

anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2018. 
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 Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

 Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 206/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

SECTORUL 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

 

              Cod fiscal: 4433953 

E-mail: primarie@sector5.ro 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 şi Anexei nr. 4 ale  

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 Bucureşti nr. 45/28.02.2018 modificată prin  

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 Bucureşti nr. 147/06.07.2018 

 

Consiliul Locala 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 din data de 27.08.2018.  

Având în vedere: 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul de specialitate al Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei ";  

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale; 

-    Adresa Sectorului 5 nr.76704/22.08.2018 transmisă şi înregistrată la Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici sub nr.44807/23.08.2018; 

 

Potrivit art. 107 alin. (2) şi art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici; 

În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 157/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul 

Local al Sectorului 5 a atribuţiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare pentru Primăria Sectorului 5; 

   În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. „e" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

mailto:primaric@sector5.ro
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Art. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 Bucureşti 

nr.147/06.07.2018, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/28.02.2018, 

privind înfiinţarea Complexului Multifuncţional „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local Sector 5. 

Art. 2 - Se aprobă modificarea Anexei nr.2 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Bucureşti 

nr.147/06.07.2018, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/28.02.2018, 

privind înfiinţarea Complexului Multifuncţional „Sf. Andrei"- unitate sanitară cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local Sector 5. 

Art. 3 - Se aprobă modificarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 Bucureşti 

nr.147/06.07.2018, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/28.02.2018, 

privind înfiinţarea Complexului Multifuncţional „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local Sector 5. 

Art. 4 - Se aprobă modificarea Anexei nr.4 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 Bucureşti 

nr.147/06.07.2018, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/28.02.2018, 

privind înfiinţarea Complexului Multifuncţional „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local Sector 5. 

 Art. 5 - Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea Avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici. 

 Art. 6 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

 Art. 7 - Primarul Sectorului 5, prin direcţiile din aparatul propriu de specialitate, vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 207/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii 

ale Administraţiei Domeniului Public 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 27.08.2018; 

 Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5777/23.08.2018 întocmit de Directorul Administraţiei 

Domeniului Public Sector 5; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte 

Activităţi Economice; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înfiinţarea 

Administraţiei Domeniului Public ca serviciu public de interes local finanţata din bugetul local, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 

173/23.11.2017 privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 5; 

 In temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81 alin (2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă  modificarea Organigramei  şi  Statului  de Funcţii  ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 5, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi 

Administraţia Domeniului Public Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN  

 

Nr. 208/27.08.2018 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL S5 nr. 86/21.05.2018 

privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării 

 mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al  

Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului Bucureşti în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2005 

pentru alegerea autorităţilor 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 27.08.2018; 

 

Având în vedere: 

 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni, Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii 

Edilitare, Biroul Autorizare Activităţi Comerciale nr. DGO-DTVIE 57/23.08.2018, 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5, 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice, 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.45 alin (1) coroborat cu art.81 alin (2) lit. r din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se îndreaptă erorile materiale cuprinse în Anexa 1 a H.C.L. S 5 nr. 86/21.05.2018 prin Anexa nr. 1 

a prezentei hotărâri, astfel Anexa 1 a HCL S 5 nr. 86/21.05.2018 se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se îndreaptă erorile materiale cuprinse în Anexa 4 a H.C.L. S 5 nr. 86/21.05.2018 prin Anexa nr. 2 

a prezentei hotărâri, astfel Anexa 4 a HCL S 5 nr. 86/21.05.2018 se înlocuieşte cu Anexa nr. 2 a prezentei 

hotărâri. 
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Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. S5 nr. 86/21.05.2018 rămân neschimbate. 

Art. 4. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

. 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5  

Luminiţa Elena Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Lazarov Alexandru Sebastian  

 

Nr. 209/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Nadia Sport Experience", 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 27.08.2018; 

Având în vedere: 

-  Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" cu nr. CCTSI- 

2018.08.24- 14 din data de 24.08.2018;  

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

 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 

Iordache"; 

- Solicitarea depusă de Fundaţia "Nadia Comăneci", înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" cu nr. CCTSI - 2018.08.24 - 06, din data de 24.08.2018, 

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 „Nadia Sport Experience", desfăşurat de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" 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 lordache", Titlul „Cheltuieli curente" - 20, Articolul 

„Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional" - 20.01.09. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5 , 

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV 

 

Nr. 210/27.08.2018 

 
*Anexa poate  fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea componenţei Colegiului Director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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, rectificată,  întrunit în  şedinţă ordinară, azi 27.08.2018. 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la modificarea 

componenţei Colegiului Director al DGASPC Sector 5, 

  Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

14652/27.08.2018. 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, 

 În conformitate cu prevederile de la pct. 3 din articolul unic al HGR nr. 417/2018 privind modificarea 

HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

 În concordanţă cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5, după cum urmează: Secretarul Sectorului 5 -Preşedintele Colegiului Director 

al DGASPC Sector 5, Directorul General al DGASPC Sector 5, directorii generali adjuncţi ai DGASPC 

Sector 5, personalul de conducere din cadrul DGASPC Sector 5 şi directorii generali ai următoarelor 

servicii publice de interes local: Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5, Centrul Cultural şi de Tineret 

"Ştefan Iordache" şi S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA.. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL Sector 5 nr.4/26.01.2018 

privind aprobarea componenţei Colegiului Director al DGASPC Sector 5. 

Art. 3. Primarul sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru Sebastian LAZAROV 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 211/27.08.2018 
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M U N IC IP IU L  B U C UR EŞTI  

C ON S IL IU L  LOC AL  SEC TOR  5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, 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 achiziţionarea şi predarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informaţii  

financiare de la subordonate ale 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 27.08.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 77520/24.08.2018.; 

Luând în considerare Raportul Direcţiei Generale Economice nr.77519/24.08.2018.; 

Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice; 

In temeiul prevederilor art. 20, alin. (1), lit. i) şi k) din Legea nr. 276/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii achiziţiilor publice nr. 98/2016, HGR nr.395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ 

acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

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 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. (1), şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă achiziţionarea şi predarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informaţii 

financiare de la subordonate ale Consiliului Local Sector 5, modul integrat în soluţia informatică existentă, 

pentru îmbunătăţirea activităţii de centralizare a datelor cu caracter financiar de la subordonatele 

Consiliului Local al Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre; 

(2) Pentru achiziţie sunt vizate următoarele licenţe; 

• 1 licenţă pentru Primăria Sectorului 5, centrală; 

• 61 licenţe pentru subordinate. 
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Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 5 să deruleze procedurile de achiziţie publică, prin 

aparatul de specialitate; 

Art. 3. Se aprobă predarea cu titlu gratuit a licenţelor către subordonatele Consiliului Local al 

Sectorului 5, pe bază de proces verbal; 

Art. 4. Primăria Sectorului 5 va înregistra în evidenţa contabilă, ca mijloc fix, licenţele achiziţionate; 

Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti pentru a duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

Art. 6. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate şi subordonatele Consiliului Local al 

Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 212/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

http://www.pmb.ro/
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M U N IC IP IU L  B U C UR EŞTI  

C ON S IL IU L  LOC AL  SEC TOR  5  

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021.314.46.80   021.314.43.18   021.314.28.37  

Fax: 021.314.49.90   021.311.04.65 

4433953 

 

                 

               Cod fiscal:  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general  

aferent obiectivului de investiţie pentru "Amenajare spaţiu pentru Complexul 

 Multifuncţional Sf. Andrei” 

 

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 27.08.2018; 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 

77777/27.08.2018; 

Luând în considerare Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Generală Economică şi 

de Direcţia Generală Educaţie şi Carieră nr. DGE-DFC-4/27.08.2018; 

Ţinânt 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 

• Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 

863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare ;  

•     Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie pentru "Amenajare spaţiu 

pentru Complexul Multifuncţional Sf. Andrei", astfel cum sunt prezentaţi în devizul general privind 



496 

 

cheltuielile necesare obiectivului de investiţii Amenajare spaţiu pentru Complexul Multifuncţional Sf. Andrei, 

anexă la prezenta hotărâre; 

Art. 2 Finanţarea investiţiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5; 

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Alexandru Sebastian Lazarov 

 

Nr. 213/27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 5. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a  

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 3” 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 

şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 3” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 

locuinţelor”, Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de 

locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 3”, în cuantum de 21.435.898,71 lei (inclusiv 

T.V.A.). 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 673.046,38 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40 % din valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 8.305.140,93 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice 

a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 3”. 
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 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

“Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a 

acestora - Lot 3”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 și alte surse legal constituite. 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:173 

Data:23.02.2018 
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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 aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a 

 blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 7” 

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 

şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 

prin reabilitarea termică a acestora - Lot 7” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi 

a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 

locuinţelor”, Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de 

locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 7”, în cuantum de 22.391.740,20 lei (inclusiv 

T.V.A.). 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 303.753,68 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 8.835.194,61 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 7”. 
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 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

“Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a 

acestora - Lot 7”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al 

Sectorului 6 și alte surse legal constituite. 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:174 

Data:23.08.2018 
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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 aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice și al Direcției 

Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5376/8.08.2018 și nr. 

5381/8.08.2018 și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și 

modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2018, în sumă de 62.443 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. I ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele nr. 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Direcția Generală Investiții, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:175 

Data:23.08.2018 

 

 

*Anexele pot  fi vizualizate 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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier local Pană Traian în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 176 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea 

termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 4268/27.08.2018 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de 

investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

117 din 27.04.2017; 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri 

de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 177 

Data: 30.08.2018  

 

 
*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/


507 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

a 120 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 4269/27.08.2018 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

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

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de 

investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

117 din 27.04.2017; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuinţe 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 178 

Data: 30.08.2018  

 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6  

nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile 

 interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a  

împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la 

CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea  

asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică nr. 

1157/27.08.2018 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de 

către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiţii;  

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 29 lit. (f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor 

finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a 

împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. 

RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de 

interes local; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/18.07.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile 
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interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de 

către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), 

precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b),  art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și art. 81 alin. (2) 

lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei menţionată la Art. 2 litera b) din Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în 

valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), 

precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018, cu modificările 

și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 179 

Data: 30.08.2018  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, 

 fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii  

sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare 

a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate 

ca furnizori de servicii sociale potrivit legii 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/18621/30.08.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță 

Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 – București 2011-

2018; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 

fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială; 

- Prevederile art. 5 și următoarele din H.G. nr. 1153/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 619 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române 

cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă componența Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și 

cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii la nivelul Consiliului 

Local Sector 6 alcătuită din: 

- Directorul General Adjunct – D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Protecție Socială; 

- Directorul General Adjunct – D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Economică; 

- Directorul Executiv –  D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Protecția Copilului; 

- Directorul Executiv – Primăria Sectorului 6 – Direcția Economică; 

- Consilier Local Sector 6 – Al Tawayah Angelica –  desemnat de Consiliul Local      Sector 6; 

- Consilier Local Sector 6 – Fășie Mariana Camelia – desemnat de Consiliul Local Sector 6; 
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- Consilier Local Sector 6 – Gaspar Florentina –  desemnat de Consiliul Local Sector 6; 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare şi selecţionare 

a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România și Grila de evaluare a acestora, acreditate ca 

furnizori de servicii sociale potrivit legii care pot primi subvenţii din bugetul local, conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L. 

Sector 6 nr. 225/27.10.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 194/29.09.2016 

privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de 

evaluare a asociațiilor și fundațiilor. 

 Art. 4. (1) Comisia de Evaluare și Selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în 

România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 180 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociaţiile, 

fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii,  

precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/18620/30.08.2018 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; 

 Având în vedere: 

- Prevederile art. 2 din H.G. nr. 942/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială; 

- Art. 1 alin. (1), lit. b), c) și d) şi alin. (3) din H.G. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice a 

Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul local al se pot acorda subvenţii 

asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor recunoscute în România cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță 

Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 – București 2011 – 

2018; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă liniile de subvenţionare prioritare din bugetul local, pentru anul 2019, respectiv 

unităţile de asistenţă socială şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu 

personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pot solicita subvenţii din 

bugetul local, prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Data limită de depunerea a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul 2019 este 

ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului 2018. 

 Art. 3. (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 cunoştinţă 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.: 181 

Data: 30.08.2018  
 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice și al Direcției 

Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;   

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului 

de încheiere a exercițiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2018 în sumă de 956.845 mii lei la cheltuieli și în sumă de 950.067 mii lei la venituri, 

conform Anexelor nr. I și II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexe ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Economică, Direcția Generală Investiții, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 182 

Data: 30.08.2018  
 

 

 

 

 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice și Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei 

bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

trimestrul 2 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 2 al anului 2018, 

conform Anexelor nr. 3 și nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 2 al anului 2018, 

conform Anexelor nr. 5 și nr. 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 2 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 şi nr. 8. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 183 

Data: 30.08.2018  

 
*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6.  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului 

 Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie 

 Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, 

 sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

- art. 867, art. 868 din Legea nr. 287/2009 republicată privind Codul Civil, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6; 

- Legii poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările următoare; 

- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei 

locale; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 111/30.03.2017 privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 6, a terenului limitrof sediului D.G.P.L. Sector 6, din Şoseaua Orhideelor nr. 2D, sector 6, 

teren identificat conform Anexei; 

- H.C.G.M.B. nr. 235/08.06.2017 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului limitrof sediului 

D.G.P.L. Sector 6, din Şoseaua Orhideelor nr. 2D,    sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 

2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei, iar acesta va avea 

următorul cuprins:  

 “În situaţia în care, până la data limită de 01.06.2019, terenul nu va fi folosit conform destinaţiei 

prevăzute la art. 1 alin. (1), se revocă dreptul de administrare al acestuia”. 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017, rămân 

neschimbate. 

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 184 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în  

cartierul “Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, 

sector 6, Bucureşti, identificat conform planului Anexă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 1263/31.10.2005 privind 

transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuşi”, Zona C1, 

aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, Bucureşti, identificat conform planului Anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi aparatul de specialitate al acestuia, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 185 

Data: 30.08.2018  

 
 

 

 

 

 

*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind 

aprobarea ”Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a 

acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare 

produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

  Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Activităţi Comerciale şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În baza prevederilor Legii nr. 37/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2000 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor; 

 Ţinând cont de Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă și a H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a acesteia;   

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor 

activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite, republicată; 

 Ținând cont de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială a ordinii și liniștii publice;   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018, în sensul înlocuirii 

Anexei nr. 1, menționată la  art. 1 alin. (1), cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. II. Se modifică art. 1 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 și va avea 

următorul cuprins:  

 “Se aprobă modelul formularului - Orarul de funcţionare pentru agenţii economici ce desfăşoară 

activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”.  

 Art. III. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 în sensul înlocuirii  

Anexei nr. II, menționată la art. 1 alin. (2), cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. 

 Art. IV. Se modifică art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 și va 

avea următorul cuprins: 

 „Primarul Sectorului 6, Serviciul Activităţi Comerciale și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor”. 
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 Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind 

aprobarea „Orarului de funcționare”, precum și a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenții 

economici ce desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului București, rămân aplicabile. 

 Art. VI. 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.: 186 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea  

stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi 

la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii 

Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului 

de locuințe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 

foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2008; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019. 

 (2) Criteriile şi condiţiile menţionate mai sus, sunt  conţinute de Anexele nr. 1 şi nr. 2, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de locuinţe, în 

baza O.U.G. nr. 74/2007, se regăseşte în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La intrarea în vigoare  a  prezentei hotărâri, se abrogă   Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 187/2017. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanțele judecătorești competente, potrivit legii.  

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 187 

Data: 30.08.2018  

 

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

6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea 

stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, 

 conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul 

locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, 

aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative 

şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a  Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii privind locuinţele nr. 

114/1996,  republicată, modificată şi completată, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999 privind protecţia 

chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată şi completată, precum şi 

ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele nr. 114/1996, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea 

locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea 

listelor pentru anul 2019, după cum urmează:  

 (2) Criteriile şi condiţiile menţionate mai sus conţinute de Anexele nr. 1 şi nr. 2 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de locuinţe, în 

baza Legii nr. 114/1996 se regăseşte în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 186/2017. 

 Art. 3. Pentru a urgenta demararea proiectului de edificare de construcţii cu destinaţia de locuinţe, 

pe terenul situat din str. Drumul Taberei nr. 7B, persoanele/familiile care figurează cu domiciliul în str. Lt. 

Col. Constantin Marinescu  nr. 6 (parte a imobilului menţionat, ce a fost preluat, de către Consiliul Local al 

Sectorului 6, în administrare, în baza H.G. nr. 336/2016 şi a H.C.G.M.B. nr. 162/2016),  în cazul în care au 

făcut dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta, vor fi incluse în liste separate, 

urmând ca situaţia locativă să le fie soluţionată cu prioritate. 



523 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,  prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 188 

Data: 30.08.2018  

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

6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

,,Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială 

,,Regina Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 și  Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu cele ale  H.G. 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, a Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările 

ulterioare și cele ale Deciziei Inspectorului Școlar General al Municipiului București nr. 4333 din data de 

12.10.2017 privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale nr. 198, în Școala Gimnazială ,,Regina Maria”; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amfiteatru” Școala 

Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială ,,Regina Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, 

București, aşa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Generală Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 6, 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.: 189 

Data: 30.08.2018  

 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, 

situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Administrației Fondului 

 Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Direcția  

Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ținând seama de prevederile: 

 H.C.G.M.B. nr. 221/1999 privind transmiterea unor spații cu altă destinatie decât aceea de locuință 

din administrarea Primăriei Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector – în vederea 

exercitării atribuțiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor 

locale și a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.; 

 H.C.G.M.B. nr. 86/2002 privind transmiterea spațiului cu altă destinatie decât aceea de locuință 

situat în str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6, București, din administrarea Consiliului General al 

Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 6 pentru Serviciul Public pentru 

Finanțe Locale sector 6 (actual Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 6); 

 H.C.G.M.B. nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare 

din Municipiul București; 

 H.C.L. Sector 6 nr. 95/2005 privind delimitarea terenurilor referitoare la piețe și complexe 

agroalimentare aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, transmise conform H.C.G.M.B. nr. 

239/2001; 

 H.C.L. Sector 6 nr. 56/2010 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 95/2005; 

 H.C.L. Sector 6 nr. 115/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 

18 Sector 6”, pentru supraetajare și amenajare sediu, pe un teren în suprafață de 1.918,00 m.p. domeniul 

public al Municipiului București; 

 H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului București; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) și alin. (6), precum și a art. 81 alin. (2) lit. f) și q) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de a aproba 

transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din 
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administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6. 

 Art. 1. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate al acestuia și serviciile publice de 

interes local abilitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 190 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

al Cantinei Sociale „Crângaşi” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

- Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 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; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale „Crângaşi” 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 191 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei 

Sociale “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;  

- Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 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; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale „Uverturii” din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 192 

Data: 30.08.2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de  

zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;  

- Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii 

cu dizabilităţi; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 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; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) și (3) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru Copii cu 

Dizabilități „Orșova” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 193 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 

„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi  „Sfinţii Împăraţi 

Constantin şi Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 194 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului  

pentru  Copii cu Dizabilități „Domnița Bălașa” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;  

- Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii 

cu dizabilităţi; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 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; 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Copii cu 

Dizabilități „Domnița Bălășa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 195 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului 

de Recuperare  şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 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; 

- 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, cu modificările  şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 196 

Data: 30.08.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Serviciului  

Asistență Maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

 Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;  

- Prevederile art. 64 alin. (1) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei 

copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

- 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) și (4) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistență 

Maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire 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.: 197 

Data: 30.08.2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 

„Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din H.G. 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; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sf. Andrei” din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 198 

Data: 30.08.2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Agnita nr. 59A”, Sector 6, 

pentru extindere construcţie existentă C1 cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă  

măsurată de 290 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22721/5/7/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Agnita nr. 59A”, Sector 6, pentru extindere 

construcţie existentă C1 cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 290 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 199 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 101-107”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 596 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22663/5/4/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 101-107”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 596 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 200 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 35”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de after school pe un teren în suprafaţă de 9.793 m.p., domeniul  

public al municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei 

 Şcolilor 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Dealul 

Ţugulea nr. 35”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13099/3/4/16.04.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 35”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de after school pe un teren în suprafaţă de 9.793 m.p., domeniul public al 

municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 201 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi birouri pe un teren în  

suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21208/5/8/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 202 

Data: 30.08.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 236”, Sector 6, pentru 

 construire imobile cu funcţiunea de bancă de alimente şi cantină pe un teren în suprafaţă de 

 5.117 m.p. – suprafaţă măsurată de 5.079 m.p., proprietate de stat 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti 

nr. 236”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

11365/3/5/16.04.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 236”, Sector 6, pentru construire 

imobile cu funcţiunea de bancă de alimente şi cantină pe un teren în suprafaţă de 5.117 m.p. – suprafaţă 

măsurată de 5.079 m.p., proprietate de stat. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 203 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţesc pe un teren 

în suprafaţă de 128.000 m.p., proprietate publică de stat 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

2535/2/14/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 128.000 m.p., proprietate 

publică de stat. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 204 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 44”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 864 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

23227/5/5/20.06.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 44”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 864 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 205 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Govora nr. 14-18”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri 

pe un teren în suprafaţă de 4.000 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Drumul 

Mănăstirea Govora nr. 14-18”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13242/3/2/16.04.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Govora nr. 14-18”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.000 

m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 206 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri 

pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13412/4/7/21.05.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 

4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 207 

Data: 30.08.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru  

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p.,  

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 

70B”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

8587/2/10/12.03.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 

 



560 

 

 (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.: 208 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, 

pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei 

nr. 6S”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24108/6/4/23.07.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru contruire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 209 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 40A”, Sector 6, pentru  

extindere hală pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.727 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei 

nr. 40A”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31882/6/14/25.09.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 40A”, Sector 6, pentru extindere 

hală pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.727 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 210 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii 

pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

50089/1/9/22.01.2018 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 211 

Data: 30.08.2018   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 92E”, Sector 6,  

pentru construire hală depozitare cu spaţii anexe pe un teren în suprafaţă măsurată  

de 16.468 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Bulevardul 

Timişoara nr. 92E”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41205/7/9/06.11.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 92E” Sector 6, pentru 

construire hală depozitare cu spaţii anexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.468 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 212 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Valea Călmăţuiului nr. 23-25”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 4.176 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14439/3/20/10.04.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Valea Călmăţuiului nr. 23-25”, Sector 6, pentru 

construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 4.176 m.p., proprietate privată persoană 

juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 213 

Data: 30.08.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni nr. 3A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 173 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni 

nr. 3A”, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27023/5/30/24.07.2017 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni nr. 3A”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 173 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 



571 

 

 (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.: 214 

Data: 30.08.2018  
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