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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 2219 din 05.12.2018 

 

 Ținând cont de Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 

14084/1/05.12.2018; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 145/07.07.2016 privind alegerea viceprimarilor 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (3), alin. (4), art. 62 alin. 1, art. 63, alin. (4), lit. a). art. 65 

şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Pentru perioada 06.12.2018 - 08.12.2018, se deleagă atribuțiile doamnei Gabriela FIREA – 

Primar General al Municipiului București, domnului Aurelian BĂDULESCU – Viceprimar.  

 

 Art.2 Domnul Aurelian Bădulescu – Viceprimar, precum și direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

GEORGIANA ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 2414 din 28.XII.2018 

 

 Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spații cu altă destinație decât 

aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru 

trimestrul I 2019 

 

 Având în vedere referatul Direcției Venituri nr. 18654/11.12.2018; 

 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 5 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 426/26.07.2018 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în 

administrarea Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007 și a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 268/2010; 

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Nivelul chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București, pentru trimestrul I 2019 se va indexa cu 0,86% față de cel 

aferent trimestrului IV 2018, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziție. 

 

 Art. 2 Direcția Venituri va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții și va comunica tuturor 

unităților care administrează spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București coeficientul de indexare aferent trimestrului I 2019. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Gabriela FIREA 

  

  AVIZAT 

  

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

  Georgiana ZAMFIR 

 

 

Întocmit, Daniel Gulan 

 

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

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

Secretar General 

 

NOTĂ  

pentru îndreptarea erorii materiale  

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 406/26.07.2018 

 

 În conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere 

adresa Direcției Patrimoniu nr. 19536/15.10.2018 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu 

nr. 6248/15.10.2018, precum și adresa Direcției Patrimoniu nr. 22634/13.11.2018 înregistrată la Direcția 

Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 6829/13.11.2018 pe care le atașăm în copie, se rectifică eroarea 

materială din cuprinsul anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor 

‖Cinematograful Patria‖, ‖Cinematograful Excelsior‖, ‖Cinematograful Cotroceni‖ și ‖Cinematograful 

Grădina Parc‖ situate în sectorul 1, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 

București, în sensul că la poziția 1 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr 406/26.07.2018 cu privire la 

imobilul ‖Cinematograful Patria‖, numărul cadastral corect este 272114 și nu 51633 așa cum eronat a fost 

redacatat. 

 

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DIRECTOR EXECUTIV, 

Georgiana Zamfir Mariana Brod 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu 

Mircea Plăcintă 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor gratuități tuturor elevilor din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 22395/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 308/11.12.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 95/11.12.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și 

educație civică nr. 81/11.12.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 845/11.12.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători 

în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018 încheiat de Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru 

Transport Public București - Ilfov cu Societatea de Transport București - S.T.B. S.A. 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  art. 1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) și lit. o), art. 17 alin. (2), art. 35 alin. (2) lit. i), art. 42 

alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 

subvenționate de transport rutier intern și transport pe căile navigabile interioare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și pct. 14 și art. 45 alin. (3) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se acordă gratuitate la transportul public local de călători pentru toți elevii din învățământul 

preuniversitar acreditat/autorizat, care frecventează cursurile unei instituții de învățământ din Municipiul 

București, pe mijloacele de transport public de călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de 

transport pe raza teritorială a Municipiului București. 

 Art. 2 Beneficiarii prevăzuți la art. 1 vor putea călători în condițiile prevăzute de autoritatea de 

reglementare a serviciului de transport, respectiv Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru Transport 

Public București – Ilfov, în Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în 

regiunea București – Ilfov. 
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 Art. 3 Cheltuiala privind transportul acestei categorii este cheltuială eligibilă la calcului compensației 

acordată de Municipiul București aferentă serviciului public de transport, conform Contractului de Delegare 

a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov nr. 1/17.09.2018 

încheiat cu Societatea de Transport București - S.T.B. S.A. 

 Art. 4 Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov va modifica 

Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov și 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București - Ilfov 

nr. 1/17.09.2018, în baza prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și Societatea de Transport 

București - S.T.B. S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data aducerii la cunoștință 

publică. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 838 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor gratuități pentru însoțitorii pensionarilor 

 

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

specialitate al Direcției Transporturi nr. 22269/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 309/11.12.2018, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 96/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

846/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători 

în regiunea Bucureşti - Ilfov nr. 1/17.09.2018 încheiat de Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru 

Transport Public Bucureşti - Ilfov cu Societatea de Transport Bucureşti - S.T.B. S.A. 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) şi lit. o), art. 17 alin. (2), art. 35 alin. (2) lit. i), art. 42 

alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -  Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 

subvenționate de transport rutier intern şi transport pe căile navigabile interioare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) Se acordă gratuitate la transportul public local de călători pentru un însoțitor/călătorie 

pentru fiecare pensionar cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti pe mijloacele de transport public de 

călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a Municipiului 

Bucureşti. 

 (2) Însoțitorul beneficiază de transport gratuit doar dacă pensionarul pe care îl însoțeşte are vârsta 

minimă de 63 de ani în cazul femeilor şi 65 de ani în cazul bărbaților şi deține un card de transport destinat 

călătoriilor cu însoțitor. 

 Art. 2 Beneficiarii prevăzuți la art. 1 vor putea călători în condițiile prevăzute de autoritatea de 

reglementare a serviciului de transport, respectiv Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucureşti – Ilfov, în Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în 

regiunea Bucureşti – Ilfov. 

 Art. 3 Cheltuiala privind transportul acestei categorii este cheltuială eligibilă la calcului compensației 

acordată de Municipiul București aferentă serviciului public de transport, conform Contractului de Delegare 
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a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti - Ilfov nr. 1/17.09.2018 

încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti - S.T.B. S.A. 

 Art. 4 Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov va modifica 

Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea Bucureşti - Ilfov şi 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti - Ilfov 

nr. 1/17.09.2018, în baza prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Asociația de Dezvotare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov şi Societatea de Transport 

Bucureşti - S.T.B. S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data aducerii la cunoştință 

publică. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 839 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului privind dezvoltarea infrastructurii educaționale din  

Municipiul Bucureşti „Nicio unitate de învățământ cu program în trei schimburi" 

 

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

specialitate al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 8209/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport şi educație civică nr. 82/11.12.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 847/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 -  adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrată la Direcția Cultură, 

Învățământ, Turism sub nr. 8199/05.12.2018; 

 -  solicitarea unității de învățământ Şcoala Gimnazială nr. 12 „Herăstrău‖, sector 1, înregistrată la 

Direcția Cultură, Învățământ, Turism sub nr. 8218/05.12.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 şi pct. 2 şi art. 45 alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă inițierea şi derularea Programului privind dezvoltarea infrastructurii educaționale din 

Municipiul Bucureşti „Nicio unitate de învățământ cu program în trei schimburi. 

 Art. 2 Se aprobă includerea Şcoalii Gimnazială nr. 12 „Herăstrău", sector 1, în programul prevăzut la 

art. 1, conform solicitării unității de învățământ 

 Art. 3 Programul privind dezvoltarea infrastructurii educaționale din Municipiul Bucureşti „Nicio 

unitate de învățământ cu program în trei schimburi" este un program municipal de investiții care are ca 

obiectiv general dezvoltarea infrastructurii unităților de învățământ care funcționează în trei schimburi şi cu 

efective mari de elevi. 

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

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5 O comisie desemnată prin dispoziția Primarului General al Municipiului Bucureşti va proceda 

la analizarea situației existente, identificarea soluției pentru asigurarea infrastructurii necesare desfășurării 

procesului educațional, identificarea de imobile, negocierea în vederea achiziționării acestora dacă este 

cazul, și întocmirea documentației necesare investiției. 

 Art. 6 Stabilirea criteriilor de evaluare şi parcurgerea etapelor necesare asigurării infrastructurii 

educaționale pentru unitățile de învățământ incluse în program cad în sarcina comisiei constituită conform 

art. 5. 
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 Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

direcțiile din cadrul aparatelor de specialitate ale primăriilor sectoarelor 1-6 şi instituțiile publice/serviciile 

publice de interes local abilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 840 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul de principiu pentru identificarea şi achiziționarea de imobile în vederea relocării de 

unități spitaliceşti din cadrul Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2862/05.12.2018 şi al Administrației Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 2994/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 211/2018, raportul Comisiei sănătate şi protecție socială nr. 

84/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 848/2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă împuternicirea Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru 

demararea procedurilor de identificare şi achiziție imobile, cu scopul relocării în alte clădiri a următoarelor 

unități spitaliceşti: 

 1.Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu"; 

 2.Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu‖; 

 3.Spitalul Clinic "Dr. I.Cantacuzino" - parțial, Secțiile Obstetrică-Ginecologie I, II şi Neonatologie. 

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

Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 841 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Clinicii Metropolitane de Stomatologie în subordinea Administrației Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2861/05.12.2018 şi al Administrației Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 29966/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecție socială nr. 85/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 849/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înființarea Clinicii Metropolitane de Stomatologie în subordinea Administrației 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti să efectueze 

demersurile necesare pentru identificarea şi achiziția unui imobil cu destinația de Clinica Metropolitană de 

Stomatologie. 

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

Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 842 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖ Doctori pentru Bucureşti" 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2842/04.12.2018 şi al Administrației Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 29881/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecție socială nr. 86/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 850/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Titlul VI- Formarea profesională din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanței nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligații ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1 Se aprobă proiectul ‖ Doctori pentru Bucureşti", conform anexei nr. 1- Fişă de proiect, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru participarea la programe de pregătire 

profesională, în valoare de 10.000 lei/medic, pentru un număr de 100 de medici, angajați ai spitalelor aflate 

în administrarea Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu domiciliul în municipiul 

Bucureşti. 

 Art. 3 Se aprobă bugetul proiectului" Doctori pentru Bucureşti‖ respectiv, 1.008.500,00 lei, pentru 

anul 2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Se aprobă graficul de activități al proiectului ‖ Doctori pentru Bucureşti‖, conform anexei nr. 3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 În termen de 45 zile de la comunicarea Hotărârii privind aprobarea proiectului " Doctori pentru 

Bucureşti‖, Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va elabora Regulamentul privind 

implementarea proiectului. 

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

Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 843 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖ O şansă pentru cuplurile infertile - FIV 2‖ 

  

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

comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 2840/04.12.2018 şi al Administrației Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 29886/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecție socială nr. 87/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 851/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

121/28.03.2018 privind aprobarea proiectului "O şansă pentru cuplurile infertile"; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1 Se aprobă proiectul‖ O şansă pentru cuplurile infertile - FIV 2", conform anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar sub forma de vouchere, în valoare de 13.800 

lei/cuplu pentru 2.000 de cupluri infertile din Municipiul Bucureşti, cu afecțiune incompatibilă cu 

reproducerea pe cale naturală. 

 Art. 3 Se aprobă bugetul multianual al proiectului "O şansă pentru cuplurile infertile - FIV 2 " 

respectiv 27.796.112,00 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 În termen de 15 zile de la comunicarea Hotărârii privind aprobarea proiectului "O şansă pentru 

cuplurile infertile - FIV 2‖, Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va elabora 

Regulamentul privind implementarea proiectului. 

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

Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 844 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul Bucureşti prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti –  

C.S.M.B. şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea finanțării şi realizării în comun a  

proiectului "Învățătorii seniori - sărbătoriți în an centenar‖ 

 

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

specialitate comun al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 8338/11.12.2018 şi al Centrului pentru 

Seniori al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare şi asociere cu alte autorități publice 

nr. 81/12.12.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport şi educație civică nr. 83/11.12.2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 885/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă derularea în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a 

proiectului "Învățătorii seniori - sărbătoriți în an centenar‖. 

 (2) Proiectul are drept scop premierea unui număr maxim de 370 de cadre didactice din 

învățământul primar bucureştean, care au împlinit cel puțin 40 de ani de activitate în domeniul pedagogic şi 

au domiciliul sau reşedința în municipiul Bucureşti de cel puțin 5 ani. 

 Art. 2 Se aprobă acordul de cooperarea între Municipiul Bucureşti prin Centrul pentru Seniori al 

Municipiului Bucureşti - C.S.M.B. şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea finanțării şi 

realizării în comun a proiectului "Învățătorii seniori - sărbătoriți în an centenar‖, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se împuterniceşte Directorul General al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucureşti - 

C.S.M.B. să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 2. 

 Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului Bucureşti şi 

Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti - C.S.M.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 845 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ‖Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii 

transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335‖ 

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6439/11.12.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 99/11.12.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 886/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 257/2017 privind aprobarea de principiu 

pentru achiziționarea de către Municipiul București a unui număr maxim de 100 de autobuze urbane 

electrice și infrastructura de încărcare necesară acestora; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/2018 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 

trasee în Municipiul București‖; 

 Ținând cont de selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului „Achiziționare 

autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335", cod 

SMIS 123862 care prevede achiziția a 25 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a asigura 

resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 65.460.965,67 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 300, 330 și 335" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv Specific 3.2 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul 

de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziționare autobuze electrice necesare 

îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 si 335‖, în cuantum de 65.460.965,67 lei 

(inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.100.626,67 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziționare autobuze electrice 

necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335‖. 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 

330 și 335‖, 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 General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare și Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public 

de călători pe traseele 300, 330 și 335‖, precum și orice alte modificări și completări convenite de către 

părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni 

necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 846 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii  

transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601"  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6437/11.12.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 100/11.12.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 887/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 257/2017 privind aprobarea de principiu 

pentru achiziționarea de către Municipiul București a unui număr maxim de 100 de autobuze urbane 

electrice și infrastructura de încărcare necesară acestora; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/2018 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 

trasee în Municipiul București‖; 

 Ținând cont de selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului „Achiziționare 

autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 

601", cod SMIS 123863 care prevede achiziția a 33 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a 

asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 86.365.261,08 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601‖ în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv 

Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziționare autobuze electrice necesare 

îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601‖, în cuantum de 

86.365.261,08 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.451.962,94 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziționare autobuze electrice 

necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601". 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 

311, 336, 381 și 601‖, 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 General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare și Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public 

de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601", precum și orice alte modificări și completări convenite 

de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate 

deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 847 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii  

transportului public de călători pe traseele 137 și 138"  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6435/11.12.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 101/11.12.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 888/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 257/2017 privind aprobarea de principiu 

pentru achiziționarea de către Municipiul București a unui număr maxim de 100 de autobuze urbane 

electrice și infrastructura de încărcare necesară acestora; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/2018 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 

trasee în Municipiul București‖; 

 Ținând cont de selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului „Achiziționare 

autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138", cod SMIS 

123864 care prevede achiziția a 13 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a asigura resursele 

financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 34.104.522,56 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 137 și 138‖ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea 

emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte 

nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziționare autobuze electrice necesare 

îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 si 138‖, în cuantum de 34.104.522,56 lei 

(inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 573.622,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziționare autobuze electrice 

necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 si 138‖.  

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 

138", 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 General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare și Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public 

de călători pe traseele 137 și 138‖, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile 

contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în 

legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 848 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului "Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii  

transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385"  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6433/11.12.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 102/11.12.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 889/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 257/2017 privind aprobarea de principiu 

pentru achiziționarea de către Municipiul București a unui număr maxim de 100 de autobuze urbane 

electrice și infrastructura de încărcare necesară acestora; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/2018 privind aprobarea Studiului de 

oportunitate „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 

trasee în Municipiul București‖; 

 Ținând cont de selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului „Achiziționare 

autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385", 

cod SMIS 123865 care prevede achiziția a 29 de autobuze electrice și constatând necesitatea de a asigura 

resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 75.912.973,73 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului 

public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385‖ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv Specific 3.2 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul 

de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziționare autobuze electrice necesare 

îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385‖, în cuantum de 

75.912.973,73 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 1.276.292,01 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziționare autobuze electrice 

necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385". 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 

313, 368 și 385‖, 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 General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare și Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public 

de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385‖, precum și orice alte modificări și completări convenite de 

către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni 

necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 849 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului "Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la  

intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV"  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 6441/11.12.2018; 

 Văzând raportul raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 103/11.12.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 891/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 

coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

93/2016; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 257/2017 privind 352/2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral 

Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoare până în dreptul intrării în bemzinăria OMV‖ - faza DALI 

 Ținând cont de selectarea pentru finanțare din fonduri europene a proiectului „Modernizare linie de 

tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria 

OMV", cod SMIS 123508 care prevede modernizarea unui tronson de 1,1 Km cale dublă linie de tramvai 

până în anul 2020, în vederea îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul București și 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală 

de 28.056.510,21 lei; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția 

cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV‖ în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv 

Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă, Apelul de proiecte nr. 187. 

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare linie de tramvai pe B-dul G- ral Vasile 

Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV‖, în cuantum de 

28.056.510,21 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 560.711,32 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare linie de tramvai pe B-dul 

G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV‖. 

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în 

dreptul intrării în benzinăria OMV‖, 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 General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare și Contractul 

de finanțare pentru proiectul „Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu 

B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV‖, precum și orice alte modificări și completări 

convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare 

poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului. 

 Art. 7 Primarul General al Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 850 



32 

 

Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea avizului de principiu pentru ajustarea tarifelor de transport şi  

distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane şi de transport pentru  

consumatorii cu puncte termice proprii, practicate de RADET Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 780/06.12.2018 şi raportul Direcției 

Generale Economice nr. 11439/09.06.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 37/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 890/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Adresa Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice nr. 

84558/04.12.2018, înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 8558/04.12.2018 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 5, pct. 20, art. 40 alin. (8) şi alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, modificată 

şi completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008; 

 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 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 avizează de principiu tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică 

prin sistemul centralizat de încălzire a municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

 a) tariful pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la un 

nivel de167,87/lei/Gcal (fără TVA); 

 b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, la un 

nivel de 100,58 lei/Gcal (fără TVA); 

 Art. 2 Direcția Generală Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Autoritatea Municipală 

pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AMRSP) şi Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 851 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor de transport şi distribuție a energiei termice livrată prin puncte  

termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție şi  

distribuție la Centralele Termice de cvartal, de producere a energiei termice la Centrala  

Termică Casa Presei Libere şi a prețurilor locale medii de facturare a energiei termice pentru  

consumatorii non - casnici, practicate de RADET Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 785/11.12.2018 şi raportul Direcției 

Generale Economice nr. 11591/11.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 318/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 892/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare solicitarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice nr. 

86819/11.12.2018 însoțită de avizul Autorității Naționale de Reglementare a Energiei nr. 60.11.12.2018 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, 

modificată şi completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008; 

 -  art. 40 alin. (8) şi alin. (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 

termică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind 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 tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistem 

centralizat de încălzire a municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

 a) tariful pentru transportul şi distribuția energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la un 

nivel de 162,05 lei/Gcal (fără TVA) - anexa 1; 

 b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, la un 

nivel de 97,27lei/Gcal (fără TVA) - anexa 2. 

 Art. 2 Se aprobă tariful de producere şi distribuție a energiei termice la centrale termice de cvartal la 

un nivel de 462,28 lei/Gcal (fără TVA) - anexa 3. 

 Art. 3 Se aprobă tariful de producere a energiei termice la Centrala Termică - Casa Presei Libere 

(CPL) la un nivel de 277,54 lei/Gcal (fără TVA) - anexa 4. 
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 Art. 4 Se aprobă prețurile locale de facturare ale energiei termice furnizată consumatorilor non - 

casnici (agenți economici), practicate de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Bucureşti la un 

nivel de 410,95 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din PT urbane şi centrale termice de 

cvartal şi 334,92 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din PT proprii. 

 Art. 5 După parcurgerea perioadei de 48 luni de la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 472/2017, şi anume de la 28.09.2021 şi în cazul în care nu 

vor apărea alte influențe, prețurile locale de facturare ale energiei termice livrată consumatorilor non - 

casnici vor fi la un nivel de 371,79 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați din puncte termice 

urbane şi centrale termice din cvartal şi 294,60 lei/Gcal (fără TVA) - pentru consumatorii alimentați prin 

puncte termice proprii. 

 Art. 6 Tarifele şi prețurile aprobate cu art. 1 (anexele 1 - 4), practicate de Regia Autonomă de 

Distribuție a Energiei Termice Bucureşti, intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 Direcția Generală Infrastructură şi Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Autoritatea 

Municipală pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AMRSP) şi Regia Autonomă de Distribuție a Energiei 

Termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 852 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcției Juridic nr. 28485/12.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 893/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliției Române cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare 

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

 Luând în considerare adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr. 37639/11.12.2018 

înregistrată la Cabinet Viceprimar cu nr. 2324/11.12.2018; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Se validează domnul comisar - şef de poliție Adrian Ciprian Miron, director general al Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti în locul domnului chestor Voicu Mihai - Marius, ca membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti. 

 Art. ll Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 se modifică în mod corespunzător prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

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

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 853 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de prestări servicii de asistență tehnică privind Programul de  

Dezvoltare Urbană a Municipiului Bucureşti încheiat între Municipiul Bucureşti şi Banca  

Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare 

 

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

specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici şi Strategii nr. 621/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora nr. 4/2018, 

raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 310/2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

852/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. e), alin. 6 lit. a) pct. 11 şi art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă semnarea Acordului de prestări servicii de asistență tehnică privind Programul de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Bucureşti încheiat între Municipiul Bucureşti şi Banca Internațională 

pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pentru 

Municipiul Bucureşti, Acordul de prestări servicii de asistență tehnică menționat la art.1. 

 Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 3900 mii euro de la bugetul local al Municipiului Bucureşti pentru 

plata onorariului, conform scadențarului prevăzut în acord. 

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

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 854 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea inițierii proiectului ‖ Centrului Municipal Integrat pentru Tehnologii Inovative şi 

Smart City ‖ 

 

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

specialitate al Direcției Generală Logistică nr. 2919/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 97/2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 853/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 90/2017 

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 regiunea Bucureşti-Ilfov; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) şi lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a), pct. 14, pct. 16 şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă inițierea proiectului "Centrului Municipal Integrat pentru Tehnologii Inovative şi 

Smart City ‖. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să desemneze entitatea 

responsabilă pentru coordonarea implementării proiectului "Centrul Municipal Integrat pentru Tehnologii 

Inovative şi Smart City". 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 855 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziţionarea imobilului situat în Bucureşti, B-dul Ghica Tei, nr. 64 - 70, 

Sector 2 destinat înfiinţării clinicii din reţeaua metropolitană "Sfânta Agatha‖ 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 24661/05.12.2018, al Direcţiei Generale Investiţii nr. 

2863/05.12.2018 şi al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 29358/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 209/12.12.2018, raportul Comisiei sănătate şi protecţie 

socială nr. 88/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 854/11.12.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 -  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 697/18.10.2018 privind împuternicirea 

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru demararea procedurii de 

identificare şi achiziţie imobile necesare înfiinţării reţelei metropolitane de clinici şi centre, 

"Sfânta Agatha", pentru screeningul cancerului de sân şi al cancerului de col uterin; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 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 achiziţionarea imobilului situat în Bucureşti, Bulevardul Ghica Tei nr. 64-70, Sector 

2 identificat cu nr. Cadastral 200096/200096-C1, compus din teren în suprafaţă de 1027.43 mp şi 

construcţie în suprafaţă desfăşurată de 1972.43 mp. 

 Art. 2 Se aprobă preţul ofertat în valoare totală de 8.767.451 lei fără TVA pentru întreg imobilul 

construcţie şi teren reprezentând 4445 lei/mp. 

 Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1 va avea destinaţie medicală şi va fi unul dintre imobilele din lanțul 

Rețelei Metropolitane de Clinici și Centre ‖Sfânta Agatha‖ pentru screningul cancerului de sân și de col 

uterin, conform Hotărârii nr. 697/18.10.2018 a Consiliului General al Municipiului București. Acest imobil va 

deveni ambulatoriu al Spitalului Clinic Colentina. 

 Art. 4 Se împuterniceşte Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti prin directorul 

general să semneze toate documentele îndeplinirii scopului precizat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Imobilul prevăzut la art. 1 se va înscrie în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 
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 Art. 6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

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

hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 856 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziționarea a 19 imobile (apartamente) cu destinația de unități locative în  

vederea asigurării necesarului de locuințe de necesitate pentru persoanele din  

imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de intervenție - consolidare 

 

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

specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 24681/05.12.2018, al Direcției Generale Investiții - Direcția 

Planificare Investiții nr. 2878/06.12.2018 şi al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic nr. 7713/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 210/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 855/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, modificată prin Legea nr. 223/31.07.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 şi art. 45 alin. (3) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

* 

 Art. 1 Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite pentru cele 9 imobile (apartamente) 

situate în Bucureşti, str. Spineni, nr. 4, sector 4, conform anexelor nr. 1 - nr. 9 şi pentru cele 10 imobile 

situate în Bucureşti, str. Grădinarilor nr. 19 - 21, sector 3, conform anexei nr. 10, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă achiziționarea a 19 imobile (apartamente) cu destinația de unități locative în 

vederea asigurării necesarului de locuințe de necesitate pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse 

lucrărilor de intervenție - consolidare, conform Procesului verbal încheiat de către Comisia numită la nivelul 

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în urma aprobării Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 759/22.11.2018, identificate astfel: 

 - 9 apartamente situate în Bucureşti, str. Spineni, nr. 4, sector 4, identificate conform următoarelor 

Cărți Funciare cu numerele: 223638-C3-U108, 223638-C3-U109, 223638-C3-U110, 223638-C3-U111, 

223638-C3-U114, 223638-C3-U115, 223638-C3-U116, 223638-C3-U117, 223638-C3-U118; 

 - 10 apartamente situate în Bucureşti, str. Grădinarilor nr. 19-21, sector 3, identificate conform 

următoarelor Cărți Funciare cu numerele: 208069-C2-U97, 208069-C2-U137, 208069-C2-U141, 208069-

C2-U257, 208069-C2-U258, 208069-C2- U260, 208069-C2-U259, 208069-C2-U261, 208069-C2-U262, 

208069-C2-U155; 
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 Art. 3 Contractele de vânzare - cumpărare ale celor 19 imobile (apartamente) menționate la art. 2 

vor fi încheiate de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, iar 

costurile generate de achiziționarea acestora vor fi suportate de cumpărător, Administrația Municipală 

pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pentru Municipiul Bucureşti. 

 Art. 4 Se împuterniceşte Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

prin Director executiv să semneze pentru Municipiul Bucureşti contractele de vânzare - cumpărare privind 

achiziționarea celor 19 imobile (apartamente) menționate la art. 2. 

 Art. 5 Bunurile imobile (apartamente) prevăzute la art. 2, după achiziționare, se vor înscrie în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti cu destinația „locuințe de necesitate‖ şi se vor administra de către 

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. 

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

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 857 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe pentru  

personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea  

Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 2694/21.11.2018 şi al Direcției Generale Achiziții 

Publice nr. 1814/21.11.2018. 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 206/22.11.2018, raportul Comisiei sănătate şi protecție 

socială nr. 89/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 838/22.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 588/06.09.2018 privind demararea procedurilor de identificare, negociere şi 

achiziționere de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administrația Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3, pct. 17 şi art. 45 alin. (3) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat 

în unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, având 

datele de identificare conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă prețul ofertat/mp suprafață construită pentru unitățile locative, care nu depăşesc 

valoarea estimată de 6.496 lei inclusiv TVA, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului Bucureşti, să semneze în numele şi pentru Municipiul București, toate documentele 

îndeplinirii scopului precizat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Sumele necesare pentru realizarea achiziției vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului 

Bucureşti. 
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 Art. 5 După încheierea formalităților de vânzare - cumpărare, unitățile locative vor intra în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti. 

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

Administrația Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 858 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul privat  

al municipiului Bucureşti a clădirii C24 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă  

pentru Copii „Grigore Alexandrescu‖, în vederea casării şi demolării 

 

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

specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 23256/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 212/12.12.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - adresa nr. 23542/21.05.2018 a Ministerului Sănătăţii; 

 - Hotărârea adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 nr. 348/2018; 

 - Nota de rectificare a erorilor material formulate de către Secretarul Sectorului 1 nr. 

K/3217/03.12.2018; 

 - adresa nr. 3365/29.11.2018 a Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice; 

 - adresa nr. 29238/19.11.2018 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu"; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 10 alin. (2) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea 

unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f) 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: 
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 Art. 1 Se aprobă trecerea bunului imobil reprezentând corpul de clădire C24 din cadrul Spitalului 

Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu", situat în Bd. lancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 

1, din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul privat al municipiului Bucureşti, pentru 

scoaterea din funcţiune în vederea casării, demolării şi valorificării. 

 Art. 2 Clădirea prevăzută la art. 1 se identifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Scoaterea din funcţiune, casarea, demolarea si valorificarea vor fi aduse la îndeplinire de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 4 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București 

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 859 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 332/2017 privind trecerea  

unor părţi din imobilul Spitalul Filantropia situat în Bd. Ion Mihalache nr. 11 -13, sector 1, din domeniul  

public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale  

Bucureşti, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 23780/28.11.2018 şi Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti nr. 29182/28.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 90/11.12.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 213/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 856/11.12.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de adresa nr. 13781/2018 emisă de către Ministerul Sănătăţii; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (c) şi art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Art. 5 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 332/2017 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 „Art. 5 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi administratorul stabilit prin hotărârea Guvernului 

de dare în administrare a imobilului, la data precizată în hotărârea Guvernului.‖ 

 Art. Il Articolul 6 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 332/2017 se abrogă. 

 Art. lII Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 332/2017 

rămân neschimbate. 

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

Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 860 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al  

Municipiului Bucureşti a unei părţi din construcţia C 12 şi darea în folosinţă gratuită  

Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă  

Bucureşti a terenului în suprafaţă de 702 mp, bunuri ce reprezintă secţiuni din  

Depoul Victoria situat în Strada Mexic nr. 19, sector 1 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 12254/05.12.2018, al Direcţiei Transporturi nr. 

22396/05.12.2018 şi al Direcţiei Juridic nr. 27769/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 214/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 857/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

 - Adresele nr. CR 3990/2018. Nr. CR 6639/2018 şi nr. CR 4373/2018 formulate de Centrul Medical 

de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă Bucureşti; 

 - Adresele nr. 327548/2018 şi nr. 327589/2018 emise de către Societatea de Transport Bucureşti; 

 - Adresa nr. 25494/24745/21873/327547/2018 formulată de Direcţia Juridic; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 10 alin. (2) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

 - Art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului 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; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi 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 (1) Se aprobă trecerea construcţiilor din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul 

privat al Municipiului Bucureşti a unei părţi din clădirea C 12 ce reprezintă secţiune din Depoul Victoria 

situat în Strada Mexic, nr. 19, sector 1, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, demolării şi 

valorificării. 

 Art. 2 Scoaterea din funcţiune, casa demolarea şi valorificarea vor fi aduse la îndeplinire de către 

Societatea de Transport București STB SA, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guveruluî nr. 

112/2000. 
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 Art. 3 Se aprobă darea în folosință gratuită către Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - Bucureşti a terenului în suprafaţă de 702 mp ce reprezintă secţiune 

din bunul imobil Depoul Victoria situat în strada Mexic nr. 19, sector 1, bun ce aparţine domeniului public al 

Municipiului Bucureşti şi face obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 574/2018, 

în scopul asigurării căii de acces şi extindere, pentru o perioadă de 25 de ani. 

 Art. 4 Schimbarea destinaţiei imobilului atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri. 

 Art. 5 Imobilele menţionate la art. 1 şi art. 3 se identifică conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Lucrările de demolare a părţii din construcţia C 12, amenajare, reamenajare, respectiv 

construirea unei magazii de aproximativ 50 mp care să înlocuiască partea din construcţia C 12 ce va fi 

demolată, construirea unui nou gard din zidărie cu o înălţime de 3 m ce va delimita terenul în suprafaţă de 

702 mp de Depoul Victoria, repoziţionarea utilităţilor existente în prezent pe acest teren se realizează prin 

grija şi pe cheltuiala Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - 

Bucureşti. 

 Art. 7 Predarea/primirea imobilului prevăzut la art. 3 se va face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Societatea de Transport Bucureşti STB SA şi Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 

şi Medicină Preventivă - Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 8 Modificarea cărţii funciare a Depoului Victoria se face de către Centrul Medical de Diagnostic 

şi Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - Bucureşti şi pe cheltuiala acestuia.  

 Art. 9 Începând cu data scoaterii din funcţiune în vederea casării, demolării şi valorificării a imobilului 

prevăzut la art. 1, precum şi a predării imobilului menţionat la art. 3, Societatea de Transport Bucureşti 

STB SA nu va mai datora redevenţa aferentă contractului de prestări servicii nr. 1/2018 către Municipiul 

Bucureşti, pentru imobilul transmis în folosinţă gratuită Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament 

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - Bucureşti. 

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

şi Societatea de Transport Bucureşti STB SA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 861 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea suprafeţei de 786,24 mp din imobilul situat în Bucureşti, strada Franceză 

nr. 19 corespondent străzii Şelari nr. 19, sector 3, din administrarea Administraţiei Fondului  

Imobiliar în administrarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului 

Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 24680/05.12.2018, al Administraţiei Fondului Imobiliar nr. 

2505/05.12.2018 şi al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti nr. 

58981/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 215/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 858/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Ţinând cont de: 

 -  Nota de fundamentare nr. 58671/04.12.2018 emisă de către Direcţia Generală de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, prin care se solicită darea în administrare a 

imobilului situat în Bucureşti, strada Franceză nr. 19 corespondent străzii Şelari nr. 19, sector 

3; 

 -  Solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti nr. 

51920/22.10.2018, către Administraţia Fondului Imobiliar, privind identificarea unui imobil 

corespunzător destinaţiei de sediu administrativ a Direcţiei Centru Istoric, precum şi răspunsul 

acestei instituţii, având nr. 64190/07.11.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 -   Legii 155/2010 privind Poliţia Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Suprafaţa de 784,24 mp din imobilul situat în Bucureşti, strada Franceză nr. 19 corespondent 

străzii Şelari nr. 19, sector 3, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

se transmite din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, pentru desfăşurarea de activităţi specifice. 

 Art. 2 Se exclude din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 109/2003 de la 

poziţia 148 această suprafaţă iar predarea/primirea bunul precizat la art. 1 se va face pe bază de proces 

verbal de predare - primire, încheiat între Administraţia Fondului Imobiliar şi Direcţia Generală de Poliţie 
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Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3 Plata tuturor utilităților, a cheltuielilor aferente lucrărilor de renovare, igienizare, 

recompartimentare, racordare la utilităţi, precum şi a tuturor taxelor aferente spaţiului rămân în sarcina 

utilizatorului, respectiv Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti. 

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

Administraţia Fondului Imobiliar şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Anca Daniela Raiciu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 862 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea listei anexă Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008  

privind însuşirea bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bucureşti, pentru imobilul  

situat în Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 24322/04.12.2018 şi al Administrației Lacuri, Parcuri, şi 

Agrement Bucureşti nr. 16492/03.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 217/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 860/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 41 alin. 3 şi alin. (5) din Legea nr. 7/1998 a cadastrului şi publicității imobiliare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 -  Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea 

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

județelor; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Având în vedere diferența de suprafață rezultată în urma măsurătorilor cadastrale pentru 

imobilul situat în Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, nr. 8B, sector 1, poziția 10222 din lista anexă la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 corespunzătoare acestui imobil se modifică 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. ll Toate procedurile aferente publicității imobiliare pentru imobilul prevăzut la art. I vor fi efectuate 

prin grija administratorului, respectiv Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. 

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

Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 863 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

109/2017 privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei  

hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu" din domeniul public  

al statului şi din administrarea Institutului Național al Patrimoniului, în domeniul public  

al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate comun al Direcției Cultură, Învățământ, Turism nr. 7890/05.12.2018 şi al Direcției Patrimoniu 

nr. 23015/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 218/12.12.2018, raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

861/11.12.2018 şi raportul Comisiei cultură şi culte nr. 95/21.11.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 109/2017 se completează şi 

va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară 

„Nicolae Bălcescu" înscris în cartea funciară specială nr. 103441 nedefinitivă, având numărul cadastral 

27268, din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Național al Patrimoniului în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru 

desfăşurarea de activități culturale, precum şi declararea acestuia din bun de interes public național în bun 

de interes public local.‖ 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 109/2017 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea 

Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu‖ din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Național al 

Patrimoniului în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti rămân neschimbate. 
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 Art. lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 864 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru  

transmiterea imobilului „Aşezământul Brătianu‖ situat în Bucureşti, str. Biserica Amzei  

nr. 5-7, sector 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Culturii şi Identității Naționale, în domeniul public al municipiului Bucureşti şi  

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 24433/06.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 219/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 862/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în 

Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 5-7, sector 1, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Culturii şi Identității Naționale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti şi declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes 

public local. 

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 va avea destinația de spațiu cultural şi educațional. În cazul 

nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit mențiunilor în anexa nr. 6 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1705/2006 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, poziție 

40399, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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 se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija 

Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 865 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziţioneze pentru şi în numele  

municipiului Bucureşti terenul situat în Bulevardul Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon,  

judeţul Ilfov 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 22348/05.12.2018 şi al Direcţiei Juridic nr. 

27876/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 220/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 863/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Hotărârea nr. 342/26.10.2018 adoptată de către Consiliul Local Sector 2; 

 - Adresa nr. 25740/22348/28.11.2018 emisă de către Direcţia Juridic; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) 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 împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 2 să achiziţioneze pentru şi în numele 

Municipiului Bucureşti, terenul în suprafaţă măsurată de 45.000 mp, proprietate persoane fizice şi juridice, 

situat în Bulevardul Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, judeţul Ilfov, teren ce se identifică conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu asigurarea activităţii de producere de material 

dendro-floricol, modernizarea şi extinderea obiectivului Serele Pantelimon. 

 Art. 2 Terenul prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparţine domeniului public al Municipiului 

Bucureşti şi va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 2. 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008. 

 Art. 4 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 2 să întocmească documentaţia cadastrală în 

baza datelor şi documentelor deţinute de către acesta şi să efectueze toate demersurile necesare la OCPI 

Ilfov în numele Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 5 Consiliul Local Sector 2 are obligaţia ca în termen de 15 zile de la finalizarea operaţiunilor de 

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

de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menţionat la art. 1. 

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

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

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 866 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 99/25.10.2018, situat în  

Bucureşti, Bulevardul luliu Maniu (fost Bd. Păcii nr. 5) nr. 55, bl. 17, sc. H, et. 4,  

ap. 314, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Administrației  

Fondului Imobiliar 

 

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

specialitate nr. 16830.2/19.11.2018 al Direcției Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 221/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 864/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 99/25.10.2018; 

 Ținând cont de prevederile: 

 -  Articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificărie şi 

completările ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 123 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanță succesorală nr. 99/25.10.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Comisia de reprezentare al Municipiului Bucureşti în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

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

în numele Municipiului Bucureşti şi Administrația Fondului Imobiliar. 

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

imobil prevăzut la art. 1. 

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

Administrația Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în fața cabinetelor 

notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea 
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acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 867 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflat în proprietatea Municipiului 

Bucureşti situat adiacent proprietății din strada Rândunelelor nr. 5, în suprafață de 52 mp, 

necesar extinderii locuinței 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu şi al Direcției Generale Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

nr. 2729/14.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 222/12.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină 

nr. 865/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 272/30.06.2017, 

privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până la 150 

mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) Se declară ca bun aparținând domeniului privat al Municipiului București, terenul situat 

adiacent proprietății din strada Rândunelelor, nr. 5, sector 3, în suprafață de 52 mp, identificat pe planul 

cadastral scara 1:500, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții - situat în 

intravilanul Municipiului Bucureşti, adiacent proprietății din strada Rândunelelor nr. 5, sector 3, în suprafață 

de 52 mp, în favoarea doamnei Enache Dina-Vasilica. 

 Art. 2 Terenul menționat la art.1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, 

a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

 Art. 3 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) al prezentei 

hotărâri se vor face prin grija şi pe cheltuiala persoanei nominalizate la art. 1, alin. (2). 

 Art. 4 Contractul de concesiune se va încheia după înscrierea terenului în cartea funciară Bucureşti. 

 Art. 5 Redevența anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

211/30.08.2006, modificată, este de 633 Euro/an, reprezentând 2.955 lei/an. Suma va fi actualizată la 

cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât 

redevența aprobată prin prezenta hotărâre. 
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 Art. 6 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu 

jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 868 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


62 

 

Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

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

Regulamentului de organizare şi funcționare 

ale Școlii de Artă Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 12356/1/08.11.2018 şi al Direcției 

Cultură, Învățământ, Turism nr. 7672/12.11.2018 ; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 88/21.11.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 311/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 866/11.12.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

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

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea şi desfăşurarea 

activității aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/21.12.2006, privind înființarea, 

organizarea şi desfăşurarea activității aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 32 posturi, din care 4 conducere, statul de funcții şi 

regulamentul de organizare şi funcționare ale Şcolii de Artă Bucureşti, conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 286/2018 se abrogă. 
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 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Şcoala de Artă Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 869 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea programului de stimulare a înfiinţării staţiilor de reîncărcare 

rapidă pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug - in, prin acordarea de 

vouchere 

 

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

Bucureştişi şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Transporturi 22180/04.12.2018 al Direcţiei 

Generale Economice şi al Direcţiei de Mediu nr. 11539/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei ecologie şi protecţia mediului nr. 34/12.12.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 312/11.12.2018, raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 

98/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 867/11.12.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 325/14.06.2018 privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în 

Municipiul Bucureşti 2018 - 2022; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 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 de stimulare a înfiinţării staţiilor de reîncărcare rapidă pentru vehicule 

electrice şi electrice hibrid plug - in, prin acordarea de vouchere, având ca scop îmbunătăţirea calităţii 

aerului în Municipiul Bucureşti. 

 Art. 2 Pentru implementarea programului prevăzut la art. 1, se aprobă acordarea în anul 2019 a unui 

număr de 500 de vouchere în valoare de 10.000 lei/voucher pentru persoane juridice/fizice deţinători de 

spaţii comerciale/unităţi de cazare/spaţii de birouri/staţii de distribuţie carburanţi care înfiinţează staţii de 

reîncare rapidă pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug - in. 

 Art. 3 Programul se va desfăşura pe baza unui regulament ce va fi elaborat de către Direcţia de 

Mediu, Direcţia Transporturi, Direcţia Juridică şi Direcţia Generală Economică, în colaborare cu celelalte 

direcţii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General și va fi aprobat prin dispoziție a Primarului 

General al Municipiului București. 

 Art. 4 Programul prevăzut la art. 1 va fi pus în aplicare printr-o comisie stabilită prin dispoziţie a 

Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5 Sumele necesare implementării programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 870 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin Direcția  

Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociația Centrul Creştin  

Bucureşti, în vederea implementării în comun a proiectului "Cantina Socială Harul - 

1000 de beneficiari/lună din cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti‖ 

 

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

Bucureştişi şi raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții şi al Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului Bucureşti nr. 6603/03.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecție socială nr. 91/11.12.2018, raportul Comisiei pentru 

relații internaționale, cooperare şi asociere cu alte autorități publice nr. 80/12.12.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 868/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 61 alin. (2) şi art. 136 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 12 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 privind Strategia națională privind promovarea egalității de şanse 

între femei şi bărbați şi prevenirea şi combaterea violenței domestice pentru perioada 2018 - 2021; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2 art. 36 alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă derularea proiectului "Cantina Socială Harul - 1000 de beneficiari/lună din cele şase 

sectoare ale municipiului Bucureşti‖, în anul 2019, proiect prevăzut în anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Acordul de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociația Centrul Creştin Bucureşti, în vederea implementării în comun 

a proiectului ―Cantina Socială Harul -1000 de beneficiari/lună din cele şase sectoare ale municipiului 

Bucureşti‖, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti asigură finanțarea proiectului 

"Cantina Socială Harul - 1000 de beneficiari/lună din cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti‖, 

conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 871 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind finanţarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, 

a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, de către experţi atestaţi pentru cerinţa 

fundamentală rezistenţa mecanică şi stabilitate, a construcţiilor existente care prezintă 

niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor 

acţiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasa de risc seismic şi fundamentării 

măsurilor de intervenţie 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2856/05.12.2018 şi raportul Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7640/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 313/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 869/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea 

nr. 223/31.07.2018; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 1364/27.12.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 368/24.11.2016 privind înfiinţarea 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) 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 finanţarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu acestă destinaţie, 

a cheltuielilor privind expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală 

rezistenţa mecanică şi stabilitate, a construcţiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la 

acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice în vederea încadrării acestora în 

clasa de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie. 

 Art. 2 Proprietarii persoane fizice, persoane juridice/operatori economici, ai locuinţelor, asociaţiilor de 

proprietari şi proprietarii persoane fizice, persoane juridice/operatori economici ai spaţiilor cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă din construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni 

seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice ce beneficiază de finanţare conform art. 1 şi 



69 

 

care nu îşi însuşesc expertiza tehnică efectuată, nu realizează măsurile de intervenţie fundamentate în 

expertiza tehnică, în vederea continuării, în condiţiile legii, a acţiunilor de intervenţie privind reducerea 

riscului seismic al construcţiilor existente, vor returna integral aceste sume alocate ca finanţare de la 

bugetul local. 

 Art. 3 Proprietarii persoane fizice, persoane juridice/operatori economici ai locuinţelor, asociaţiile de 

proprietari şi proprietarii persoane fizice, persoane juridice/operatori economici ai spaţiilor cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă din construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni 

seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, în cazul în care codul/normativul de 

proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertizarea tehnică iniţială şi s-a încadrat construcţia 

existentă în clasa de risc seismic şi-a încetat aplicabilitatea, pot solicita finanţare de la bugetul local pentru 

efectuarea unei noi expertize tehnice în conformitate cu normativul/codul de proiectare în vigoare la data 

solicitării în scopul actualizării măsurilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic. Aceştia vor 

beneficia de finanţare de la bugetul local fără returnare integrală a sumelor alocate, doar în cazul în care 

nu au trecut termenele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 pentru realizarea măsurilor de 

intervenţie fundamentate în expertiza tehnică iniţială. 

 Art. 4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/30.08.2012 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

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

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 872 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.  

607/19.12.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.  

702/18.10.2018 privind punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind  

măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în vederea finanţării de la  

bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a cheltuielilor privind  

proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile încadrate prin raport de  

expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de facilitare la  

rambursare 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2835/04.12.2018 şi raportul Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7628/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 314/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 870/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin 

Legea nr. 223/31.07.2018; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 1364/27.12.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 368/24.11.2016 privind înfiinţarea 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) 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. I După art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 607/19.12.2017, 

modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 702/18.10.2018, se introduce art. 1
1
, cu 

următorul cuprins: 

 ‖Art. 1
1
 Proprietarii persoane fizice și juridice/operatori economici ai spațiilor cu destinaţia de 

locuinţă, precum şi proprietarii persoane fizice şi juridice/operatori economici ai spaţiilor cu altă destinaţie 
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decât cea de locuinţă ce beneficiază de sume alocate de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual 

cu această destinaţie pentru realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie - consolidare, în cazul în care nu 

continuă realizarea măsurilor de intervenţie - consolidare, vor restitui în totalitate sumele alocate de la 

bugetul local‖. 

 Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

607/19.12.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

702/18.10.2018, rămân neschimbate. 

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

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 873 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

755/22.11.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii 

- consolidare imobil situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A + B), sector 5 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii nr. 2836/04.12.2018 şi raportul Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 7627/04.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 315/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 871/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin 

Legea nr. 223/31.07.2018; 

 -  Hotărârii Guvernului nr. 1364/27.12.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994; 

 -  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 368/24.11.2016 privind înfiinţarea 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 607/19.12.2017, modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 702/18.10.2018 privind punerea 

în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcţiilor existente, în vederea finanţării de la bugetul local, în limita fondurilor 

alocate anual cu această destinaţie, a cheltuielilor privind protecţia şi execuţia lucrărilor de 

intervenţie la construcţiile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic 

şi implementarea unor modalităţi de facilitare la rambursare 

 -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 755/22.11.2018 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii - consolidare 

imobil situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 30 (Corp A + B), sector 5; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 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: 
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 Art. l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 755/22.11.2018 se 

modifică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.755/22.11.2018, rămân neschimbate. 

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

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 874 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Notei conceptuale privind obiectivul de investiții "Sistem Operativ  

Informațional pentru Managementul Calitații Aerului în Municipiul Bucureşti" 

 

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

specialitate ai Direcției de Mediu nr. 11615/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecția mediului nr. 35/2018 şi raportul Comisiei juridice si 

de disciplină nr. 872/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. e), alin.(6) lit. a), pct.9 şi art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală privind obiectivul de investiții "Sistem Operativ Informațional 

pentru Managementul Calitații Aerului în Municipiul Bucureşti‖, prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 875 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Piața Dinu C. Giurescu spațiului public situat la intersecția  

dintre bulevardul Ferdinand I, strada Horei şi strada Dimitrie Salmen , general, sector 2, Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 23252/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 97/2018, raportul Comisiei patrimoniu nr.207/2018 şi 

raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 873/2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 14/11.12.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  Art.2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Art. 5 pct. 2 lit.b din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 31/2003 privind 

regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de 

imobile în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea 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 atribuie denumirea de Piața Dinu C. Giurescu (n.1927-d.2018, istoric), spațiului public 

situat la intersecția dintre bulevardul Ferdinand I, strada Horei şi strada Dimitrie Salmen, general, sector 2. 

 Art. 2 Piața sus menționată se identifică potrivit planului de situație anexat, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primăriei Sectorului 2, Direcției 

Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Companiei Națională Poşta Română S.A., 

Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 4 Direcțiile 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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București 

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 876 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 

aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000, prelungit 

prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 324/17.11.2010, nr. 

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 şi modificat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 341/14.06.2018, până la intrarea în vigoare a 

noului Plan Urbanistic General 

 

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

Generale Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 14212/29.11.2018; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 -  Legii nr. 277/26.11.2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene; 

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

modificată şi completată; 

 -  Planului Urbanistic General al Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 prelungit prin Hotărârile Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012 şi nr. 

224/15.12.2015; 

 -  art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, 

nr. 224/15.12.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

341/14.06.2018, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General. 
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 Art. ll Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 

aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile 

Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, 

nr. 224/15.12.2015 și modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

341/14.06.2018 se modifică astfel: 

 În cuprinsul Titlului I, Prescripții generale, punctul 5, Condiții de construibilitate a parcelelor, alin (5.6) 

va avea următorul conținut: 

 ‖5.6 Prin excepție de la prevederile alin. (5.4) şi (5.5) în cazul proiectelor publice, finanțate integral 

de la: bugetele locale, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele creditelor interne şi externe, 

ce urmează a fi realizate pe o singură parcelă proprietate publică, se permite autorizarea directă cu 

respectarea prevederilor prezentului regulament şi cu avizul Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti, 

numai în cazul în care: 

 a) Parcela nu este situată în zonă construită protejată; 

 b) Nu sunt necesare modificări ale structurii parcelarului din zona învecinată şi nici al configurației 

străzilor; 

 c) Nu sunt necesare transferări de teren către proprietatea publică; 

 d) Nu sunt proiecte de infrastructură publică.‖ 

 

 Art. lll Prezenta hotărâre modifică Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General 

aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 cu modificările şi 

completările ulterioare şi este valabilă pe toată durata de valabilitate a acesteia. 

 Art. IV: Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului Bucureşti 

precum şi ale Primarilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti, ale căror teritorii administrative sunt cuprinse 

în aria de studiu a documentației de urbanism, vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 877 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului privind procedura de autorizare concomitentă a clădirilor, a  

branşamentelor şi a racordurilor la utilităţi 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Direcţia Urbanism nr. 1/15.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 36/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 880/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 -  Articolului 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aprobare a Legii nr. 50/1991; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, 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 procedura de autorizare concomitentă a clădirilor, a 

branşamentelor şi a racordurilor la utilităţi, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate ale autorităţilor publice emitente a autorizaţiilor 

de construire de pe raza Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Anca Daniela Raiciu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 878 

 

 

 

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

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

 

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 București și raportul de 

specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 14241/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget finanțe nr. 316/11.12.2018 și raportul Comisiei juridice și 

de disciplină nr. 881/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Propriu al Municipiului București conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 

în Bugetul Propriu al Municipiului București rectificat prin prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include 

modificările, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în Bugetul Propriu al 

Municipiului București pe anul 2018 și anexele la acesta. 

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

instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 879 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti nr. 653/2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi,  

statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Teatrului de  

Comedie 

 

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

Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 13540/1/20.11.2018 şi Direcției Cultură, Învățământ, Turism 

şi nr. 7927/20.11.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 96/21.11.2018, raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe nr. 317/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 883/21.11.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare şi Hotărârii C.G.M.B nr. 304/2017, cu modificările şi completările ulterioare precum 

şi de prevederile OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 

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

 - Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 653/2018 după cum urmează: 

 -  se desființează postul de inspector de specialitate (S) grad profesional IA - Anexa VIII, Cap. II, 

lit. A, pct. IV, b) din Legea nr. 153/2017 - poziția 5 din cadrul Serviciului Resurse Umane, 

Achiziții Publice, Administrativ din statul de funcții al Teatrului de Comedie şi se înființează 

postul de actor (teatru) (S) grad profesional IA - Anexa III, Cap. I, I, lit.b) din Legea nr. 
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153/2017, care devine poziția 21, în cadrul Serviciului Artistic, Organizare Spectacole, dându-

se posturilor o nouă numerotare. 

 Art. ll Direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul de 

Comedie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 880 
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti nr. 650/26.09.2018 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 6 din Hotărârea  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 567/23.08.2018 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 Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 14061/1/05.12.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 92/11.12.2018 şi raportul Comisiei juridice 

şi de disciplină nr. 884/11.12.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de Nota de fundamentare a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, 

transmisă prin adresa nr. 30008/05.12.2018 şi înregistrată la Direcţia Managementul Resurselor Umane cu 

nr. 14061/05.12.2018; 

 Luând în considerare avizul conform emis de către Ministerului Sănătăţii privind structura 

organizatorică a Spitalului Clinic ― Dr. I. Cantacuzino" prevăzută în anexa 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 si completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi 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 BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Se aprobă modificarea anexei nr. 1, "Structură organizatorică a Spitalului Clinic ―Dr. I. 

Cantacuzino‖, din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 650/26.09.2018 conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. ll Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 650/26.09.2018 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

650/26.09.2018 rămân neschimbate. 
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 Art.IV Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic ―Dr. I. Cantacuzino" vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 12.12.2018. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

Anca Daniela Raiciu Georgiana Zamfir 

 

București, 12.12.2018 

Nr. 881 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


85 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1  

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 364 din 05.12.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă …............................................................................ 89 

Hotărârea nr. 365 din 05.12.2018 privind aprobarea subprogramului de investiţii ―Modernizarea parcului de ascensoare din 

blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti‖, parte a 

programului local pentru creşterea performanţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti ........................................... 

 

 

90 

Hotărârea nr. 366 din 05.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 .............................. 92 

Hotărârea nr. 367 din 05.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIŢA 

SRL ………………………………………………….….............................................................................................................................. 

 

99 

Hotărârea nr. 368 din 05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.137/29.05.2007 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ―Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru 

sportivi şi public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, Bucureşti, Sectorul 1‖ …....................................................................... 

 

 

101 

Hotărârea nr. 369 din 05.12.2018 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3.572 lei, pentru participarea unei persoane cu handicap 

şi a unui însoţitor al acesteia, la competiţia sportivă OPENUL INTERNAŢIONAL ROMÂNIA 100 ALBA IULIA, în perioada 12-18 

noiembrie 2018, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale ……............................................................................................ 

 

 

 

103 

Hotărârea nr. 370 din 05.12.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379 /28.11.2017 privind 

acordarea unei sume în valoare de 1.000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de 

ani de căsătorie ………………………………………..…........................................................................................................................ 

 

 

105 

Hotărârea nr. 371 din 05.12.2018 pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din 

cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman …................................................. 

 

 

107 

Hotărârea nr. 372 din 05.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 ............................................ 109 

Hotărârea nr. 373 din 05.12.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 …........................................................... 

 

112 

Hotărârea nr. 374 din 05.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 

1 …………………………………………………….….............................................................................................................................. 

 

114 

Hotărârea nr. 375 din 05.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare 

Civilă Sector 1….................................................................................................................................................................................... 

 

 

116 

Hotărârea nr. 376 din 05.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 …......….......................................................................................................................................... 

 

119 

Hotărârea nr. 377 din 05.12.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație 

la Grădinița ‖Căsuţa Piticilor‖ ………………...….................................................................................................................................... 

 

121 

Hotărârea nr. 378 din 05.12.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație 

la Şcoala gimnazială ‖Genesis‖ ……………...…................................................................................................................................... 

 

123 

Hotărârea nr. 379 din 05.12.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație 

la Şcoala primară ‖Smart Kids‖ …......................................................................................................................................................... 

 

125 

Hotărârea nr. 380 din 05.12.2018 privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

140/04.05.2018 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 

2018-2019, cu modificările și completările ulterioare .….................................................................................................................... 

 

 

127 

Hotărârea nr. 381 din 05.12.2018 privind aprobarea continuării Proiectului ―Centrul de Zi Alternativa‖, derulat în parteneriat de 

Asociaţia ―Alternativa 2003‖ şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 ……………………………………………..….............................................................................................................................. 

 

 

129 

Hotărârea nr. 382 din 05.12.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru stabilirea termenilor și condițiilor privind 

preluarea în regim de închiriere a unor bunuri imobile ce fac parte din domeniului privat al Companiei Naţionale de Căi Ferate 

―CFR‖- SA ……………………………………………..…............................................................................................................................ 

 

 

131 

Hotărârea nr. 383 din 05.12.2018 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare 

……………………….….......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

133 

 

 

 



86 

 

Hotărârea nr. 384 din 05.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă de 

încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului 

București, în vederea finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public 

……………………………………………….….......................................................................................................................................... 

 

 

 

135 

Hotărârea nr. 385 din 05.12.2018 privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina‖ .................................................................................................. 

 

137 

Hotărârea nr. 386 din 05.12.2018 privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită‖ pentru elevii din cadrul unității 

de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ‖Dinicu Golescu‖ în anul școlar 2018-2019 ................................................ 

 

139 

Hotărârea nr. 387 din 05.12.2018 privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL 

MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ‖Constantin Brâncoveanu‖ în anul școlar 2018-2019 ............................................................. 

 

141 

Hotărârea nr. 388 din 05.12.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea finanțării Proiectului 

cultural ‖100 de ani în 100 de concerte‖, desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019 ................................................ 

 

 

143 

Hotărârea nr. 389 din 05.12.2018 privind aprobarea cofinanțării Proiectului ‖TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor‖ ………………………………………….…................................................................................................................................... 

 

145 

Hotărârea nr. 390 din 05.12.2018 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 11 - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …................................................................................................................................... 

 

147 

Hotărârea nr. 391 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PANAIT ISTRATI NR. 2 - SECTOR 1 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ………………….................................................................................................................................. 

 

149 

Hotărârea nr. 392 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NAVIGAȚIEI NR. 1 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ………………………….…........................................................................................................................ 

 

151 

Hotărârea nr. 393 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. SOLD. PRIPU GHEORGHE NR. 16-18 

- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ….................................................................................................................................... 

 

153 

Hotărârea nr. 394 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DORNEI NR. 52 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………………….….................................................................................................................... 

 

155 

Hotărârea nr. 395 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ NR. 7R - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ……......…....................................................................................................................... 

 

157 

Hotărârea nr. 396 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR. 

35 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ……............................................................................................................................ 

 

159 

Hotărârea nr. 397 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JIULUI NR. 157 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………………….…...................................................................................................................... 

 

161 

Hotărârea nr. 398 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL CAVNIC NR.31 (fost Șoseaua 

București – Târgoviște nr.11A) SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………...................................................................... 

 

163 

Hotărârea nr. 399 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 13 - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………............................................................................................................. 

 

165 

Hotărârea nr. 400 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOSEAUA CHITILEI NR. 297- SECTOR 1 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………................................................................................................................................... 

 

167 

Hotărârea nr. 401 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOSEAUA CHITILEI NR. 327- SECTOR 1 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ………………….................................................................................................................................. 

 

169 

Hotărârea nr. 402 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. RENAȘTERII NR. 93 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………........................................................................................................................................ 

 

171 

Hotărârea nr. 403 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GÂRLEI NR.35 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ………………………………...…............................................................................................................... 

 

173 

Hotărârea nr. 404 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. CHITILEI NR. 171 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………………….…..................................................................................................................... 

 

175 

Hotărârea nr. 405 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DEJ NR. 11A - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ………………………………...…............................................................................................................... 

 

177 

Hotărârea nr. 406 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CLĂBUCET NR. 3-5 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ………………………….…........................................................................................................................ 

 

179 

Hotărârea nr. 407 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ZELETIN NR. 9 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ……………………………….................................................................................................................... 

 

181 

Hotărârea nr. 408 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. SFÂNTUL GHEORGHE NR. 76 - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………….…................................................................................................................. 

 

183 

Hotărârea nr. 409 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) INTRAREA VICTOR DAIMACA NR. 4 - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………….…................................................................................................................. 

 

185 

Hotărârea nr. 410 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) INTRAREA CAȘULUI NR. 4 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………......................................................................................................................................... 

 

187 

Hotărârea nr. 411 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. RAZELOR NR. 19 - SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………………….…...................................................................................................................... 

 

189 



87 

 

Hotărârea nr. 412 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VALEA MERILOR NR. 50-52 - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …………………............................................................................................................. 

 

191 

Hotărârea nr. 413 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL REGIMENTULUI NR. 36, LOT 2 - 

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI …….…............................................................................................................................. 

 

193 

Hotărârea nr. 414 din 05.12.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LT.COL.RĂDUCU DURBAC  NR. 94B 

- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ….….............................................................................................................................. 

 

195 

Hotărârea nr. 415 din 05.12.2018 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Asociația Română Anti-SIDA, în cadrul proiectului ‖Reintegrarea 

socială și profesională a persoanelor vulnerabile de pe raza sectorului 1 București‖, în vederea reintegrării sociale și profesionale a 

persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București ..................................................................... 

 

 

 

197 

Hotărârea nr. 416 din 05.12.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, 

de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti ….......................................................... 

 

 

199 

Hotărârea nr. 417 din 05.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției „ Amplasare monument de for public statuie nobil dac‖ ……............................................................................................. 

 

201 

Hotărârea nr. 418 din 05.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractului de Credit pentru Investiții nr. 

0044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA ………………...…............................................................................................................. 

 

203 

Hotărârea nr. 419 din 19.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 .............................. 206 

Hotărârea nr. 420 din 19.12.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

sector 1 la data de 30 noiembrie 2018 ………………………………………………………..................................................................... 

 

213 

Hotărârea nr. 421 din 19.12.2018 privind împuternicirea domnului Romeo Aurelian Clinciu – director al Administrației Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze cu reprezentanții Sindicatului Angajaților Administrației 

Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 ……………………………………………….................................................................................. 

 

 

 

215 

Hotărârea nr. 422 din 19.12.2018 privind aprobarea continuării implementării Proiectului - Pilot de către Complexul Multifuncțional 

Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, pentru 

perioada 01.01.2019-31.12.2019 …….…………………………….…..................................................................................................... 

 

 

 

 

218 

Hotărârea nr. 423 din 19.12.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 

privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ - teritorială a 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea 

Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare ................................................................................ 

 

 

 

220 

Hotărârea nr. 424 din 19.12.2018 privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/04.05.2018 

pentru aprobarea rețelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019, cu 

modificările și completările ulterioare …………..………………………….……................................................................................... 

 

 

222 

Hotărârea nr. 425 din 19.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii de 

cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Korça din Republica Albania‖ .......................................................... 

 

 

224 

Hotărârea nr. 426 din 19.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare 

Civilă Sector 1 …………………………………………………………………………………………………………….….............................. 

 

 

226 

Hotărârea nr. 427 din 19.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I) ………................................................................ 

 

 

229 

Hotărârea nr. 428 din 19.12.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 339/30.10.2018 privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru 

elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019 

…………………………………………………………………………………................................................................................................ 

 

 

 

231 

Hotărârea nr. 429 din 19.12.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 

1 …………………………………………………………............................................................................................................................... 

 

233 

Hotărârea nr. 430 din 19.12.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Investiții şi Dezvoltare în 

Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. în vederea realizării spitalului de urgență categoria IA ..................... 

 

235 

Hotărârea nr. 431 din 19.12.2018 privind aprobarea premierii cu sume de bani și plachete gravate a unui număr de șase elevi din 

cadrul Colegiului Național de Informatică ‖Tudor Vianu‖, ca urmare a obţinerii medaliilor de aur, argint sau bronz, după caz, la 

olimpiadele internaționale, în anul școlar 2017- 2018 ....................................................................................................................... 

 

 

239 

Hotărârea nr. 432 din 19.12.2018 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 6-8, 

Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității  Grădiniței nr. 252 ................................................................................. 

 

241 

  



88 

 

Hotărârea nr. 433 din 19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea 

și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei activităţi 

………………………………………………………...…............................................................................................................................. 

 

 

243 

Hotărârea nr. 434 din 19.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-ecnonomici pentru 

amenajarea și renaturarea Parcului Regina Maria .................................................................................................................................. 

 

245 

Hotărârea nr. 435 din 19.12.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la 

bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă .….................................................... 

 

247 

Hotărârea nr. 436 din 19.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu MEGA IMAGE S.R.L. și biserici din sectorul 1 al municipiului București, 

în scopul realizării în comun a unor servicii sociale ............................................................................................................................ 

 

 

 

249 

 

  



89 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea 

mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului 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, modificată şi 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 Bucureşti; 

 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 07.11.2018 a încetat aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.250 / 07.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

Sectorului 1 pentru o perioada de 3 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 şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru o perioadă de 3 luni. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  364 

Data:  05.12.2018 



90 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subprogramului de investiţii “Modernizarea parcului de ascensoare din  

blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Sectorul 1 al  

Municipiului Bucureşti”, parte a programului local pentru creşterea performanţei energetice 

în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

comun al Direcţiei Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia Juridică, Serviciul Cabinet Primar din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de doamna Ramona Porumb - consilier local al 

Sectorului 1, avizat de Direcţia Investiţii şi adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 310/12.10.2018 pentru 

aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice (PIEE); 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81, coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă subprogramul de investiţii ―Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile 

reabilitate termic ca măsură de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti‖, 

parte a programului local pentru creşterea performanţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru realizarea subprogramului de investiţii 

―Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti‖ şi indicatorii tehnico-economici, conform 

Anexelor 1, 1a şi 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. - Se aprobă schema de finanţare pentru implementarea subprogramului de investiţii 

―Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti‖ ce cuprinde următoarele: 

 (1) categoriile de beneficiari eligibili sunt asociaţiile de proprietari de pe raza Sectorului 1; 

 (2) categoriile de clădiri eligibile sunt clădirile ce sunt dotate cu ascensor, clădiri ce au fost reabilitate 

termic prin programele de reabilitare termică derulate de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru 

care a fost încheiat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

 (3) categoriile de activităţi eligibile conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

 (4) cotele de cofinanţare care revin beneficiarilor eligibili se vor prelua integral de către Consiliul 

Local al Sectorului 1; 

 (5) finanţarea se asigură integral pentru toate categoriile de lucrări de intervenţie din bugetul local şi 

alte fonduri legal constituite cu această destinaţie de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.4. - Se aprobă modelul de contract de mandat prin care asociaţiile de proprietari mandatează 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti să stabilească şi să efectueze, în numele şi pentru mandant 

implementarea subprogramului de investiţii ―Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate 

termic ca măsură de îmbunătăţire a eficienţei energetice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti‖. Modelul 

de contract de mandat este cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia Juridic 

şi Serviciul Cabinet Primar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  365 

Data:  05.12.2018 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G/4361/22.11.2018 întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Gheorghiţă Liviu Goncea - consilier local al 

Sectorului 1, avizat de Direcţia Management Economic şi adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 19 şi art. 20 alin (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de 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, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 74509/07.11.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiului Bucureşti instituţiei noastre prin care se repartizeaza Sectorului 1 sume defalcate 

din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 În temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. - Se aprobă diminuarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 

2018 în valoare de 1.434.058,76 mii lei cu 1.926,79 mii lei, devenind astfel 1.432.131,97 mii lei, 

conform Anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanţare cât şi pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, se 
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prezintă astfel: 

 

              -mii lei- 

 

SURSA DE FINANŢARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

 

INFLUENŢE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL 

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 

1.434.058,76 1.432.131,97 -1.926,79 

Secţiunea de funcţionare 1.105.705,42 1.108.061,01 +2.355,59 

Secţiunea de dezvoltare 328.353,34 324.070,96 -4.282,38 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL 

SECTORULUI 1 

1.191.962,22 1.194.295,22 +2.333,00 

Secţiunea de funcţionare 1.077.840,38 1.088.091,68 +2.251,30 

Secţiunea de dezvoltare 114.121,84 114.203,54 +81,70 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUŢIILOR 

PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

 

28.176,04 

 

28.280,33 

 

+104,29 

Secţiunea de funcţionare 27.865,04 27.969,33 +104,29 

Secţiunea de dezvoltare 311,00 311,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 

195.294,00 195.294,00 0,00 

Secţiunea de funcţionare 0,00 0,00 0,00 

Secţiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN 

ÎMPRUMUTURI INTERNE 

18.626,50 14.262,42 -4.364,08 

Secţiunea de funcţionare 0,00 0,00 0,00 

Secţiunea de dezvoltare 18.626,50 14.262,42 -4.364,08 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.194.295,22 mii lei, conform anexei 

nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2); 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 28.280,33 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.5; 

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 14.262,42 mii lei 

conform anexei nr. 1.6. 

 

 Art. 2. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe 

anul 2018 în sumă de 1.532.398,80 mii lei cu 1.926,79 mii lei, devenind astfel 1.530.472,01 mii lei, 

conform anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanţare cât şi pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, se 

prezintă astfel: 
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              -mii lei- 

SURSA DE FINANŢARE BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

INFLUENŢE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT CLS 1 

1.532.398,80 1.530.472,01 -1.926,79 

Secţiunea de funcţionare 1.112.770,80 1.115.126,39 +2.355,59 

Secţiunea de dezvoltare 419.628,00 415.345,62 -4.282,38 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL  

SECTORULUI 1 

1.283.236,88 1.285.569,88 +2.333,00 

Secţiunea de funcţionare 1.077.840,38 1.080.091,68 +2.251,30 

Secţiunea de dezvoltare 205.396,50 205.478,20 +81,70 

CHELTUIELILE BUGETULUI  

INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI  

ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL  

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

 

35.241,42 

 

35.345,71 

 

+104,29 

Secţiunea de funcţionare 34.930,42 35.034,71 + 104,29 

Secţiunea de dezvoltare 311,00 311,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 

195.294,00 195.294,00 0,00 

Secţiunea de funcţionare 0,00 0,00 0,00 

Secţiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 

18.626,50 14.262,42 -4.364,08 

Secţiunea de funcţionare 0,00 0,00 0,00 

Secţiunea de dezvoltare 18.626,50 14.262,42 -4.364,08 

 

1.   Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: ―Excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după 

efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), 

precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, 

în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)‖; 

 

 b)  Deficitul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 

7.065,38 mii lei este finanţat din excedentul anilor precedenţi, conform OMFP nr. 720/2014 de 

aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, 

bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de 
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risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de 

modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, 

astfel: 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru 

efectuarea de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor 

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor 

precedenţi în valoare de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli 

în anul curent. 

 

 Art. 2.1. - Se aprobă majorarea cu 2.333,00 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 

în valoare de 1.283.236,88 mii Iei, devenind 1.285.569,88 mii Iei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.285.569,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.080.091,68 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 205.478,20 mii lei. 

 

 (2) 79.256,71 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 73.649,71 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 5.607,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2); 

 

 (3) 44.401,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 43.606,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3); 

 

 (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

 (5) 1 .094,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 
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 (6) 51.652,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 37.026,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.626,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2); 

 

 (7) 286.383,74 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 267.580,54 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.803,20 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1); 

 

 (8) 51.083,90 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.683,90 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 23.400,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3); 

 

 (9) 176.588,27 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 136.148,77 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 40.439,50 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5 ; 1.2.1.8.6); 

 

 (10) 285.536,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 217.792,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 67.744,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5); 

 

 (11) 83.989,50 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 61.710,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 22.279,50 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5 ; 1.2.1.10.6); 

 

 (12) 171.041,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.750,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.291,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3 ; 1.2.1.11.4); 

 

 (13) 35.295,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.266,76 mii lei; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.029,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12(1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3); 

 

 (14) 1 .070,00 mii lei pentru Alte acţiuni economice capitolul 87.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.070,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.13 

(1.2.1.13.1). 

 

 Art.2.2. -  Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2018 în valoare de 35.345,71 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.4. 

 

 (1) 35.345,71 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 35.034,71 mii Iei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 311,00 mii lei, rectificându-se  

   conform anexei nr. 1.4.1; 

 

 (2) 16.314,71 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.104,71 mii lei, 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1 ; 

 

 (3) 19.031,00 mii lei pentru Locuinţe, servirii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.930,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 101,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.2. 

 

 Art. 2.3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii 

lei, repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei,  

    rectificându-se conform anexei nr. 1.5. 

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.5.1. 

 

 Art. 2.4. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 14.262,42 mii lei, 

repartizat pe secţiuni astfel: 
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 (1) 14.262,42 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 14.262,42 mii lei, rectificându-se  

   conform anexei nr. 1.6; 

 

 (2) 14.262,42 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei 

nr. 1.6.1.. 

 

 Art. 3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 511.904,51 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

-mii lei- 

 

SURSA DE FINANŢARE 

BUGET 

RECTIFICAT 

OCTOMBRIE 

BUGET 

RECTIFICAT 

NOIEMBRIE 

 

INFLUENŢE 

Bugetul local al Sectorului 1 301.955,39 302.037,09 +81,70 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii 

311,00 311,00 0,00 

Bugetul creditelor externe 195.294,00 195.294,00 0,00 

Bugetul creditelor interne 18.626,50 14.262,42 -4.364,08 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile interesate 

ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  366 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

al SC CET GRIVIŢA SRL 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Referatul 

de aprobare întocmit de SC CET GRIVIŢA SRL, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de 

Direcţia Management Economic şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.6 din Ordonanţa Guvernului României 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 partipaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) şi art.115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIŢA 

SRL, conform Anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL şi Direcţia Management Economic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  367 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi şi public, 

Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, Bucureşti, Sectorul 1 ” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi 

culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.315/14.12.2006 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unei suprafeţe 

de teren de 4867,5 mp din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea realizării 

unui obiectiv sportiv (bazin de înot); 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 461/19.12.2006 privind acceptarea 

transmiterii terenului de 4867,5 mp din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot); 

 Luând în considerare Protocolul de predare - preluare dintre Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 Ţinând cont de Actul de Dezmembrare autentificat cu nr. 1632 din 29.10.2008 prin care terenul în 

suprafaţă de 29.537,66 mp şi construcţiile edificate pe acesta, cu număr cadastral 22042 a fost 

dezmembrat în Lotul l în suprafaţă de 21.312 mp cu numărul cadastral 22042/1 şi Lotul 2 în suprafaţă de 

8.226 mp cu numărul cadastral 22042/2; 

 Luând în considerare Actul de Alipire autentificat cu nr. 490 din 03.06.2011 prin care Consiliul Local 

al Sectorului 1 înţelege să alipească două proprietăți şi să constituie un singur corp de proprietate compus 

din teren categoria de folosinţă curţi şi construcţii, cu o suprafaţă totală de 13.094 mp, situat în municipiul 

Bucureşti, strada Jiului nr.163, sector 1, identificat cadastral cu numărul 26376, astfel: terenul categoria de 
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folosinţă curţi şi construcţii, cu o suprafaţă 8.226 mp identificat cu numărul cadastral 22042/2 şi terenul 

categoria de folosinţă curţi şi construcţii, cu o suprafaţă 4.868 mp identificat cu numărul cadastral 25259 ; 

 Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 38583 din 11.05.2017 pentru numărul cadastral vechi 

26376, identificat cu numărul cadastral nou 243566 a terenului cu suprafaţa 13.094 mp şi Extras de Carte 

Funciară pentru informare nr. 104469 din 22.11.2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 137/29.05.2007 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: ―Bazin olimpic acoperit, anexe 

cu dotări pentru sportivi şi public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, Bucureşti, Sectorul 1‖, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. - Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

 

 Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii şi Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  368 

Data:  05.12.2018 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 

3.572 lei, pentru participarea unei persoane cu handicap şi a unui însoţitor al acesteia, 

la competiția sportivă OPENUL INTERNAȚIONAL ROMÂNIA 100 ALBA IULIA, 

în perioada 12-18 noiembrie 2018, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând solicitarea formulată de Asociația Club Sportiv Noblesse Oblige nr.9/04.11.2018, înregistrată 

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.58105/06.11.2018;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3.572 lei, sportivului 

Stroie Constantin și însoțitorului acestuia, în scopul finanţării cheltuielilor de cazare, masă și transport, 

necesare participării la competiția sportivă OPENUL INTERNAȚIONAL ROMÂNIA 100, organizat la Alba 

Iulia, în perioada 12-18 noiembrie 2018, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.  
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 Art. 2. - Suma totală de 3.572 lei se acordă sportivului sau reprezentantului legal al acestuia din 

bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu respectarea procedurii 

aplicabile în cazul ajutoarelor de urgenţă.  

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, domnul Stroie Constantin și însoțitorul acestuia și Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  369 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379 /28.11.2017  

privind acordarea unei sume în valoare de 1.000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor  

domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de 

specialitate întocmit de către Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 

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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare și prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborat cu art.115 alin.(2) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 se modifică, după cum 

urmează: 

 

 1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 ”Art. 1. - Se aprobă acordarea unei sume în valoare de 1.500 lei şi a unei diplome aniversare 
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familiilor cu domiciliul stabil în Sectorul 1, care împlinesc 50 de ani de căsătorie.” 

 

 2. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.3. - În vederea obţinerii sumei de 1.500 lei, beneficiarii trebuie să depună la registratura 

Sectorului 1 al Municipiului București sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 o cerere însoţită de următoarele documente: 

  

 a) copii ale actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie al acestora;  

 b) dovada faptului că au avut domiciliul stabil pe raza Sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior 

depunerii cererii, eliberată de Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă 

Sector 1”. 

 

 3. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins :  

 ”Art.5. - Suma de 1500 lei se acordă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 şi poate fi ridicată de la casieria Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1 de către unul dintre soţi sau de către reprezentantul legal al 

acestora.”  

 

 Art. II. - Celalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 rămân 

nemodificate.  

 

 Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  370 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" 

din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de 

Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul Complexului Multifuncțional 

Caraiman Sector 1 și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.5/31.01.2018 privind 

stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și 

funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale ―Administrație‖, din cadrul Complexului Multifuncțional 

Caraiman; 
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 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/31.07.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

Complexului Multifuncțional Caraiman; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Se aprobă completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului 

contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale ―Administrație‖ din cadrul Complexului 

Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind 

stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și 

funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale ―Administrație‖ din cadrul Complexului Multifuncțional 

Caraiman rămân nemodificate. 

 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 și Direcţia 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  371 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management 

Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului 

maxim de posturi; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. 41. alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
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profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

coroborat cu prevederile art.3 alin.(2) din Procedura internă privind organizarea și desfășurarea 

examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Poliției Locale Sector 1, aprobată prin 

Decizia nr.1216/25.07.2018; 

 Având în vedere prevederile art. 101, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.11 din 31.01.2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției 

Locale Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 297 din 12.10.2018 

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1; 

 Potrivit prevederilor art.2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 

28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 305 pentru Poliția Locală 

Sector 1; 

 În virtutea obligației Poliției Locale Sector 1 de a respecta numărul maxim de posturi de 304 stabilit 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Poliția Locală Sector 1 trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de 

necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, 

de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 

legislaţia în vigoare.  

 

 Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliției Locale Sector 1 
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îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 și Direcţia Management Resurse 

Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  372 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și  

funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de 

specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum 

și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management 

Economic, Direcția Juridică 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 90/2017 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind aprobarea 

includerii în Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 a Proiectului ‖Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și 

grădinițelor din sectorul 1‖ și a funcției de manager de proiect, cu modificările ulterioare; 

 Văzând adresa nr. 48478/RG/2308/DPS/24.08.2018 emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale: 

 Văzând avizul nr. 45335/2018 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici asupra funcțiilor 

publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

 Ţinând seama de Hotărârea nr. 4/25.10.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
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Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 privind eliberarea avizului asupra Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. - Începând cu data prezentei hotărâri încetează orice alte prevederi contrare.  

 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  373 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


114 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei Generale de Impozite și  

Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activității Direcţiei Generale de Impozite și Taxe 

Locale a Sectorului 1, în vederea asigurării unui serviciu public calitativ şi competent orientat către 

cetăţean şi nevoile acestuia; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/30.05.2017 privind 

modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/31.01.2018 privind stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1; 

 Potrivit prevederilor art.3 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258 din 

28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 175 pentru Direcția 

Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art.81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform Anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 și Direcția 

Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  374 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al  

municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 –  

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile stabilirii numărului 

maxim de posturi; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 



117 

 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002 

pentru aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor privind aprobarea 

organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare ale 

aparatului propriu de specialitate; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258/28.09.2018 

privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

București; 

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 50329/2018;  

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date nr. 4422209 din 01.10.2018 privind ștatul de funcții al Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 

noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi 

de 989 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 cu modificările 

și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate şi atribuţiile 

exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se 

adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 
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legislaţia în vigoare.  

 

 Art. 3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Ștatului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local 

Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează valabilitatea de 

la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane și Direcția Management 

Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  375 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de  

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management 

Economic, Direcția Juridică 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 de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 6 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

3258/28.09.2018 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, de 31 pentru Administrația 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – Se aprobă Statul de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 – subordonată Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 

legislaţia în vigoare.  

 

 Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului de funcții al Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – subordonată Consiliului 

Local Sector 1 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.   

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  376 

Data:  05.12.2018 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la Grădinița ”Căsuţa Piticilor” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

comun întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 05.12.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019;  

 Având în vedere adresele Grădiniței ‖Căsuţa Piticilor‖, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 43287/15.10.2018 și nr. 43289/15.10.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(1) și alin.(5) teza a II-a şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. - Se numește domnul Augustin Manuel Vieru reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la Grădinița ‖Căsuţa Piticilor‖, situată în str. Elena Clucereasa nr. 57-61, sector 

1, Bucureşti.  

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 și Grădinița ‖Căsuţa Piticilor‖ vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate 
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la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  377 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la Şcoala gimnazială ”Genesis” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

comun întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 05.12.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019;  

 Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale ‖Genesis‖ nr. 6327/16.10.2018, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 43598/17.10.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(1) și alin.(5) teza a II-a şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. - Se numește domnul Viorel Daniel Chirvasă reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la Şcoala Gimnazială ‖ Genesis ‖, situată în Şos. Străuleşti nr. 89A, sector 1, 

Bucureşti.  

 

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 și Şcoala Gimnazială ‖Genesis‖ vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 
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la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  378 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație la Şcoala primară ”Smart Kids” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

comun întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de validare încheiat în data de 05.12.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019;  

 Având în vedere adresa Şcolii primare ‖Smart Kids‖ nr.621/16.10.2018, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 43969/19.10.2018; 

 În temeiul art.45 alin.(1) și alin.(5) teza a II-a şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. - Se numește doamna Raluca Ecaterina Condurachi reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala Primară ‖Smart Kids‖, situată în str. Dobrogeanu 

Gherea Constantin, nr. 22A, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 și Şcoala Primară ‖Smart Kids‖ vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  379 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1  

al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 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 şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 19 şi art. 61 alin (2) şi (5) şi art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naționale nr. 5472/07.11.2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 

particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 

2018-2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând adresa nr. 102/05.09.2018 a Grădiniței Olga Gudynn International School, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 36155/05.09.2018, prin care se solicită includerea în rețeaua 

școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 2018-2019; 

 Ținând cont de adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr. M/901/36155/18.09.2018 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;  

 Ținând cont de adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr. M/999/40561/18.10.2018 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM nr. 29746/26.10.2018, emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 46050/01.11.2018;  

 Văzând adresa nr.42/21.09.2018 a Grădiniței Zum Zum After School, înregistrată le Sectorul 1 al 

Municipiul București sub nr.40561/28.09.2018, prin care a solicitat schimbarea denumirii în Grădinița cu 

Program prelungit Zum Zum;  

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM nr. 34769/01.11.2018, emis de către Inspectoratul Şcolar al 
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Municipiului Bucureşti, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 46391/05.11.2018;  

 În temeiul, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019 se 

modifică și se completează, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/04.05.2018 rămân 

nemodificate. 

 

 Art. III. – (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  380 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în  

parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1,  

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 91/19.05.2005 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului bucurești, prin Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, în vederea 

finalizării și realizării în comun a Proiectului ‖Centrul de zi Alternativa‖; 

 Văzând solicitarea Asociaţiei Alternativa 2003 nr.222/03.10.2018, înregistrată la Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 51899/04.11.2018;  

 Ținând seama de Licențele de funcționare Seria LF nr.0005425, nr.0005424 și nr.54222 eliberate de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, eliberate în data de 06.05.2016;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) şi 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: 
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 Art. 1. - Se aprobă continuarea Proiectului ―Centrul de Zi Alternativa‖, derulat în parteneriat de 

Asociaţia ―Alternativa 2003‖ şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1.  

 

 Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1, şi 

Asociația Alternativa 2003 vor încheia o convenţie de colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 și Asociaţia Alternativa 2003 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  381 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei Comisiei pentru stabilirea termenilor și condițiilor privind  

preluarea în regim de închiriere a unor bunuri imobile ce fac parte din domeniului privat al  

Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”- SA. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul comun de specialitate al Direcției 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și al Direcției Juridice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1;  

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 12.12.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ținând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de adresa nr. Th. 1/ 118/31.10.2018 a Companiei Naţionale de Căi Ferate ―CFR‖- S.A. - 

Sucursala Regională CF București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr.45862/31.10.2018; 

 În temeiul art.45 alin (1) și alin. (5) teza a II-a și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se constituie Comisia pentru stabilirea termenilor și condițiilor privind preluarea în regim de 

închiriere a unor bunuri imobile ce fac parte din domeniului privat al Companiei Naţionale de Căi Ferate 

―CFR‖- SA., în următoarea componență: 

  - Ilinca Macarie    - consilier local; 

  - Virgil Mădălin Olteanu   - consilier local; 

  - Mihail Teodor Purcărea  - consilier local; 



132 

 

  - Florea Iordan    - consilier local; 

  - Victor Zamfir    - consilier local; 

 

 Art. 2. - (1) Atribuțiile comisiei sunt următoarele: 

 a) verifică situația juridică a imobilelor, cu sprijinul Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și 

Evidență Electorală și al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului București, cu atribuții în domeniu; 

 b) efectuează toate demersurile necesare la Compania Naţională de Căi Ferate ―CFR‖- S.A. sau la 

alte instituții, în vederea stabilirii condițiilor și termenilor închirierii și preluării imobilelor; 

 c) consemnează în proces-verbal/minută, semnat de toți membrii prezenți ai comisiei și de către 

reprezentanții Companiei Naţionale de Căi Ferate ―CFR‖- S.A., toate detaliile referitoare la condițiile și 

termenii stabiliți în vederea închirierii și preluării imobilelor; 

 d) înaintează Consiliului Local al Sectorului 1 documentația privind termenii și condițiile de închiriere 

a imobilelor, împreună cu procesul-verbal/minuta discuțiilor purtate cu reprezentanții Companiei Naţionale 

de Căi Ferate ―CFR‖- S.A.; 

 

 (2) Secretariatul comisiei se asigură de consilieri desemnați dintre membrii comisiei prevăzută la 

art.1, iar suportul logistic în vederea îndeplinirii atribuțiilor comisiei se asigură de către Serviciul 

Administrativ din cadrul Direcției Utilități Publice. 

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, membrii comisiei menționată la art.1, Direcția Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Utilități Publice și Direcția Juridică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin. (1), precum și Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  382 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.100/28.07.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Juridică 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 05.12.2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art.11 alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Având în vedere anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018, pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019;  

 Luând în considerare Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea 

Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 

3160/2017); 

 Având în vedere adresele Colegiului Tehnologic ‖Viaceslav Harnaj‖, Liceului Teoretic ‖Nicolae Iorga‖ 

și ale Colegiului Național ‖Ion Neculce‖, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

38568/19.09.2018 și nr. 38244/17.09.2018, nr. 37017/10.09.2018 și nr. 37002/10.09.2018, nr. 

35867/03.09.2018 și nr. 35310/29.09.2018, prin care se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație al unității de învățământ respective; 

 Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 26495/20.08.2018, prin 

care se comunică micșorarea numărului membrilor necesar funcționării Consiliului de Administrație în 

instituțiile de învățământ preuniversitar; 
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 În temeiul art.45 alin.(1) și alin. (5) teza a II-a şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.I. - Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu 

modificările și completările ulterioare, la poziția 50 – Colegiul Național ‖Ion Neculce‖, poziția 53 – Liceul 

Teoretic ‖Nicolae Iorga‖ și poziția 66 – Colegiul Tehnologic ‖Viaceslav Harnaj‖, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 

 Art.III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 şi persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților 

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  383 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă 

de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia 

Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării 

în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de 

specialitate al Direcţiei Investiţii și Direcția Juridică 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național ―Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității‖; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând act de adresa Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinod, înregistrată la Sectorul 1 a 

Municipiului București cu nr. 46224/02.11.2018 prin care se solicită prelungirea duratei Protocolului privind 

parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București; 

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. q) şi alin. (3) 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: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă de încheiere 
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a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al 

Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte și activități de interes public. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcția Management Economic și Direcţia 

Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  384 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului  

Bucureşti şi Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale și Serviciul Legislație și 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 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; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.733/18.10.2018 privind 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri 

de cooperare cu municipalitatea Stari Grad - Sarajevo din Bosnia și Herțegovina, precum și Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.198/12.07.2018 prin care se se solicită Consiliului General al 

Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile 

legii, cu privire la încheierea ‖Înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina‖; 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Tratate Internaționale, 

nr.H2-2/376/26.02.2018 și Nr.H 2-2/865/25.04.2018, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr.261/13.03.2018, respectiv nr. 489/08.05.2018; 

 Luând în considerare avizele favorabile ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei 

Publice nr.16.802/16.02.2018 și nr.35.593/04.04.2018, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr.363/10.04.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. f), art. 81 alin. (2) lit. p) şi art.115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina‖, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Înțelegerea de cooperare menționată la articolul 1. 

 

 Art. 3. – (1) Primarul Sectorului 1 și Compartimentul Relaţii Internaţionale vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  385 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită”  

pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic  

”Dinicu Golescu” în anul școlar 2018-2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția 

Juridică 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, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte, respectiv 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ținând seama de prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h ) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile art. 76 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar și cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru 

aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice Publicat nr. 

5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 Având în vedere Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5349/2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Şcoală după şcoală‖; 

 Ținând cont de adresa Colegiului Tehnic ‖Dinicu Golescu‖ nr.8167/15.11.2018, înregistrată la 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 

11599/15.11.2018; 

 În temeiul dispozițiilor  art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2 lit. j) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 
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administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă implementarea Programului „Masă caldă gratuită‖ pentru elevii din cadrul 

unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ‖Dinicu Golescu‖, în anul școlar 2018-2019, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 (2) Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Programului „Masă caldă gratuită‖ pentru elevii din 

cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ‖Dinicu Golescu‖ se va suporta din 

bugetul local al Sectorului 1. 

 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Colegiul Tehnic ‖Dinicu Golescu‖ şi Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  386 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI  

PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”  

în anul școlar 2018-2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția 

Juridică 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, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și 

culte, respectiv 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, 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;  

 Având în vedere prevederile art. 76 alin.(2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;   

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar și cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru 

aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice Publicat nr. 

5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 Ținând cont de adresa Liceului Teoretic ‖Constantin Brâncoveanu‖ nr. 268/26.10.2018, înregistrată 

la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 

10587/29.10.2018; 

 Văzând procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ‖Constantin 
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Brâncoveanu‖ din datele de 07.11.2018 și 09.11.2018;  

 În temeiul dispozițiilor  art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2 lit. j) și 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: 

 

 Art.1. - Se aprobă implementarea Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL 

MÂINE‖ în cadrul Liceului Teoretic ‖Constantin Brâncoveanu‖, în anul școlar 2018-2019, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. - Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI 

PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ‖Constantin Brâncoveanu‖ se va suporta din 

bugetul local al Sectorului 1.  

 

 Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Liceul Teoretic ‖Constantin Brâncoveanu‖ şi Administraţia Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  387 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Consiliul Local al Sectorului 1,  

prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor  

din România, în vederea finanțării Proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”,  

desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti și Raportul de 

specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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; 

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 662/26.09.2018 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru apobarea asocierii cu Uniunea de 

Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului 

cultural ‖100 de ani în 100 de concerte‖, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 

1 nr.255/07.08.2018 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 Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea desfășurării 

Proiectului „100 de ani în 100 de concerte‖, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 

2019; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017  

privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ‖Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020‖; 

 Având în vedere proiectul înaintat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, 

înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 9547/08.03.2018, prin care Uniunea de Creație 

Interpretativă a Muzicienilor din România solicită finanțare, în vederea organizării proiectului cultural 

cultural ‖100 de ani în 100 de concerte‖, în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – (1) Se aprobă încheierea unui protocol de asociere între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în 

vederea finanțării proiectului cultural ‖100 de ani în 100 de concerte‖, desfășurat în perioada 1 octombrie 

2018 – aprilie 2019. 

 (2) Suma acordată este de 589.800 lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. - Drepturile și obligațiile financiare ale părților, cât și toate celelalte prevederi, între Uniunea 

de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Consiliul Local al Sectorului 1 sunt stabilite într-un 

contract de finanțare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Se mandatează directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 să semneze în numele 

Consiliului Local al Sectorului 1 Contractul de finanțare cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor 

din România. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entității menționată la 

alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  388 

Data:  05.12.2018 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanțării Proiectului ”TEAM-UP:  

Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

nr. POCU/480/4/19/127169, Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție, Titlul Proiectului: ‖TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor‖, Cod SMIS 

2014+:127169; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2), lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. - Se aprobă cofinanțarea de către Sectorul 1 al municipiului București, a cheltuielilor eligibile 

în valoare de 425.623,93 lei (2%), alocate membrului nr. 38 - Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1, în vederea implementării Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SMIS 2014+:127169, cu termen de finalizare 2023.  
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 Art. 2. - Cofinanțarea de către Sectorul 1 al municipiului București a proiectului menționat la art. 1 se 

suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1.  

 

 Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  389 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 11 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.10361/05.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 312/30.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2828/04.04.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. 

Cosana Ghe. A. Tudor. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare;; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se respinge documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 11 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI.  

 Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  390 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. PANAIT ISTRATI NR. 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10362/05.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 311/30.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 12647 din 26.09.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu; 

 - Acord creditor ipotecar – Bancpost S.A. nr.744/19.04.2018. 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Aurelia 

Carmen Botez. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i)  şi  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. PANAIT ISTRATI NR. 2 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 311/30.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.  

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  391 

Data:  05.12.2018 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. NAVIGAȚIEI NR. 1 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10522/12.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.313/09.11.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7998/4527/22.08.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de arh. Vladuț Nedelea și și ilustrare 

volumetrică însușită de urb. Ioana D.C. Zachia Zlatea. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare;; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. NAVIGAȚIEI NR. 1 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.313/09.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  392 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. SOLD. PRIPU GHEORGHE NR. 16-18 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10521/12.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 314/09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 8451 din 09.08.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare 

volumetrică însușită de arh. Theodor Paul Stancu; 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 P.U.Z. - Închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef 
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nr.27/12.09.2013, modificat cu  H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef 

nr.13/28.07.2014. 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism STR. SOLD. PRIPU GHEORGHE NR. 16-18 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 314/09.11.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  393 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DORNEI NR. 52 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.10990/28.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. R 315/28.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7078/15.05.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Dan 

M. Tudor. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.Z. ―Închidere inel median de circulaţie la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii şi Şoseaua Colentina‖ aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 şi Avizul Arhitectului 

Şef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 şi Avizul Arhitectului Şef nr.13/ 
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28.07.2014. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. DORNEI NR. 52 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. R315/28.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  394 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ NR. 7R - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.10526/12.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.316/09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 19474/21303/04.01.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. 

Laurențiu Gușianu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare;; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i)  şi  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. FABRICA DE CĂRĂMIDĂ NR. 7R - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 316/09.11.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  395 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR. 35 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.10524/12.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.317/09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3752/02.04.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. 

Daniela Glinischi. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR. 

35 - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.317/09.11.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  396 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. JIULUI NR. 157 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.10523/12.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.318/09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7079/15.05.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Dan 

M. Tudor. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. JIULUI NR. 157 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 318/09.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  397 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL CAVNIC NR.31 (fost Șoseaua București – Târgoviște nr.11A )- SECTOR 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.9966/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 296/11.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10382/30.08.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Ghe. Stanciu; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Florin 

V. Ciobanu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – DRUMUL CAVNIC NR.31 (fost Șoseaua 

București – Târgoviște nr.11A) - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef 

nr.296/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 

2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  398 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 13 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 9967/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 297/11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 4966/15.05.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. 

Cristian Rădulescu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 13 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 297/11.10.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  399 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOSEAUA CHITILEI NR. 297- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.9965/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 295/11.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11364/13.09.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bunghețeanu; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. – 

urb.Aurelia Carmen C. Botez. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – ȘOSEAUA CHITILEI NR. 297- SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 295/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  400 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOSEAUA CHITILEI NR. 327- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.9958/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 289/11.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2038/05.03.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bunghețeanu; 

 - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 10746/553/21.05.2018 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. – 

urb.Aurelia Carmen C. Botez. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – ȘOSEAUA CHITILEI NR. 327- SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 289/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  401 

Data:  05.12.2018 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. RENAȘTERII NR. 93 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.9962/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.293/11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11718/11.09.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. 

Elisabeta I. Vlase. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.Z. ―Închidere inel median de circulaţie la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii şi Şoseaua Colentina‖ aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 şi Avizul Arhitectului 

Şef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 şi Avizul Arhitectului Şef nr.13/ 

28.07.2014. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. RENAȘTERII NR. 93 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 293/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  402 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. GÂRLEI NR.35 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.9959/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 290/11.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 17512/24.10.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Ghe. Stanciu; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. 

Răzvan M. Iliescu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. GÂRLEI NR.35 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.290/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3 .- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  403 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

ȘOS. CHITILEI NR. 171 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 9957/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 291/11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3764/5315/5594/07.05.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu; 

 - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 16603/937 din 06.09.2018; 

 - Aviz Ministerul Culturii si Identitatii Nationale nr. 828/ZP/06.06.2018; 

 - Încadrarea amplasamentului în subzona funcțională M3 este însușită de; Claudiu Octavian 

Georgescu 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire de urb. Dan Florea și ilustrare volumetrică 

însușită de arh. urb. Dan Florea și arh. Daniel Andrei Florea; 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 
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modificările şi completările ulterioare;  

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism ȘOS. CHITILEI NR. 171 - SECTOR 1, BUCUREŞTI, 

în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 291/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de 

Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  404 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. DEJ NR. 11A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 9961/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 292/11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 7550/30.08.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu; 

 - Avizul Ministerului Transporturilor nr. 30929/06.08.2018;  

 - Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR‖–S.A. – Direcția Dezvoltare nr. 6/5/1034/2018; 

 - Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR‖-S.A. – Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 

2/14/293/10.07.2018; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Daniel 

Constantin Foarta. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ; 
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• P.U.Z. - Închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr. 

27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr.13/28.07.2014 ; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism STR. DEJ NR. 11A - SECTOR 1, BUCUREŞTI, în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 292/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planşa de 

Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  405 

Data:  05.12.2018 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. CLĂBUCET NR. 3-5 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10042/18.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 304/18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 3056/12.03.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I Mares; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire însușita de Alecsandru-Ioan Vasiliu și ilustrare 

volumetrică însușita de urb. Dorin D. Vlădescu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 

• P.U.Z. - Închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 
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Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef 

nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef 

nr.13/28.07.2014. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism STR. CLĂBUCET NR. 3-5 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 304/18.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  406 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. ZELETIN NR. 9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10988/28.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. R303/28.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 14588 din 26.09.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.-urb. 

Aurelia-Carmen C. Botez; 

 - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 21277/1183 din 01.10.2018. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.Z. - Închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între 

Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef 
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nr.27/12.09.2013, modificat cu  H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef 

nr.13/28.07.2014. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. ZELETIN NR. 9 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. R303/28.11.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  407 

Data:  05.12.2018 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. SFÂNTUL GHEORGHE NR. 76 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10036/18.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 ; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 302/18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 2827/15.03.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Zenobia C. Nicolescu; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Ion 

Mihai P. C. Flondor. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 
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nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i)  şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism STR. SFÂNTUL GHEORGHE NR. 76 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 302/18.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  408 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

INTRAREA VICTOR DAIMACA NR. 4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10035/18.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 301/17.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10844/05.09.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. 

Rodioara Carmen Olteanu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 
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nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism INTRAREA VICTOR DAIMACA NR. 4 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 301/17.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  409 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


187 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

INTRAREA CAȘULUI NR. 4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.10034/18.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.300/17.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 10462/25.07.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Maria 

Luiza D. Budescu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 
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de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – INTRAREA CAȘULUI NR. 4 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 300/17.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  410 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. RAZELOR NR. 19 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr.10033/18.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr.299/17.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11794/05.09.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Ioana 

I. Stroe. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și 
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de amenajare a teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. RAZELOR NR. 19 - SECTOR 1, 

BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr.299/17.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu 

Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  411 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. VALEA MERILOR NR. 50-52 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10989/28.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. R298/28.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 19489/14.11.2017; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist dr. ing. Gheorghe Constantin Gh. Rusu; 

 - Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. urb. 

Radu Lucian George V. Popescu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 
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nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. – STR. VALEA MERILOR NR. 50-52 - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. R298/28.11.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  412 

Data:  05.12.2018 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

DRUMUL REGIMENTULUI NR. 36, LOT 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 9963/16.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu 

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 294/11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 11287/30.07.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Maria Luiza Budescu și 

ilustrare volumetrică însușită de arh. Dumitru Radu Popescu. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism DRUMUL REGIMENTULUI NR. 36, LOT 2 - SECTOR 

1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 294/11.10.2018, prezentat în anexa nr. 1 și 

cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  413 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


195 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 

 

STR. LT.COL.RĂDUCU DURBAC NR. 94B - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

 

  Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 10152/24.10.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, 

precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

  Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului, redactat în conformitate cu  

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în 

competenţa de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 

  Văzând documentele emise: 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 309/24.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București; 

 - Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - P.M.B. nr. 8810/13.06.2018; 

 - Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I Mareș; 

 - Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Elisabeta I Vlase și ilustrare 

volumetrică însușită de arh. Marius Viorel Ispas. 

 

  Ţinând seama de prevederile:  

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

ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

• P.U.G. – Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. 

nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 
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• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a 

teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă documentaţia de urbanism STR. LT.COL.RĂDUCU DURBAC NR. 94B - 

SECTOR 1, BUCUREŞTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 309/24.10.2018, prezentat în 

anexa nr. 1 și cu Planşa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul 

la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  414 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


197 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București,  

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  

cu Asociația Română Anti-SIDA, în cadrul proiectului ”Reintegrarea socială și  

profesională a persoanelor vulnerabile de pe raza sectorului 1 București”, în vederea  

reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza  

sectorului 1 al Municipiului București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 383/2015 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 şi a 

Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.732/18.10.2018 

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

Asociația Română Anti-Sida, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu 

domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit.n) și q) și art.115, alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art. 1. - Se aprobă asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Asociația Română Anti - SIDA, în cadrul 

proiectului ‖Reintegrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile de pe raza sectorului 1 

București‖, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza 

sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

1 și Asociația Română Anti-SIDA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  415 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului  

pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu  

domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliţia 

Locală a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică 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 a Consiliului Local al Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari și administrare condominiilor;  

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcţiei 

Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de 

imobile, de către persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Se modifică și se completează art. 2 alin. (1) din Anexa nr.1 - Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice 

cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

66/28.04.2011, după cum urmează: 

 

 „Art. 2 (1). În vederea înscrierii la examenul pentru obţinerea calităţii de administrator de 

imobile, candidatul va depune la registratura Poliţiei Locale a Sectorului 1 un dosar cu următoarele 

acte: 
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  (…) 

 g) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară, 

în original şi în termen de valabilitate; 

 h) declaraţie pe proprie răspundere cu următorul conţinut „Cunoscând prevederile art. 326 

Cod penal declar faptul că ”nu am suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în 

vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare”, în original.   

  (…) 

 i) cazierul fiscal. 

 

 Art. II. – Se modifică și se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru 

obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 

1 al Municipiului Bucureşti, după cum urmează:  

 

 ”Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să elibereze atestate de administrator de 

imobile/condominii pentru persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul 

prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi care au promovat examenul organizat în acest 

sens.” 

 

 Art. III. (1) - Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  416 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

„ Amplasare monument de for public statuie nobil dac” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al Administrației 

Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, 

Direcţia Cadastru, Fond Funciar și Evidență Eșectorală, Direcția Management Economic și Direcția 

Juridică 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 de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, 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 şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii monumentelor de for public nr. 120/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2009 privind aprobarea 

Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 121/08.05.2017 privind 

acceptarea ofertei de donaţie a unei opere de artă făcută de către Asociaţia Identitate Culturală 

Contemporană; 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. m) şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică privind investiția „Amplasare monument de for 

public statuie nobil dac‖. 

 

 Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amplasare monument de for public 

statuie nobil dac‖, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. - Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal 

constituite. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate 

la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipului București. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  417 

Data:  05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractului de Credit pentru Investiții  

nr. 0044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administrația Piețelor Sector 1, respectiv Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management 

Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și 

taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 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; 

 Ținând seama de art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor 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;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 101/25.07./2013 privind aprobarea noilor 

indicatori tehnico economici aferenţi obiectivului de investiţii ‖Construire Complex comercial multifuncţional 

Piaţa Agroalimentară Mureş; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/25.07.2013 privind aprobarea 

contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor 

Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 56.231.460 RON, pentru finanțarea 

obiectivului de investiții ― Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș‖; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea contractării 

directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la 
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bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 56.231.460 RON, pentru finanțarea obiectivului de 

investiții ― Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș‖ cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În baza Contractului de Credit pentru Investiții nr.0044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA; 

 Ținând cont de cele menționate mai sus, precum și că Administrația Piețelor Sector 1 a solicitat 

Băncii ―Raiffeisen Bank SA‖ încheierea unui act adițional la Contractul inițial nr. 0044/2014 în vederea 

prelungirii maturității creditului, conform graficului de rambursare anexat proiectului, implicit rescadențarea 

aferentă, fiind stabilită rata lunară la suma de 100.000 lei în prima lună, 135.000 lei în următoarele 5 luni, 

urmând ca ulterior să crească progresiv, și totodată diminuarea marjei de dobândă de la 2,5% p.a la 

1,45% p.a. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. (o) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Contractul de Credit pentru Investiții nr. 0044/2014 între Raiffeisen Bank SA și Administrația 

Piețelor Sector 1 se modifică prin Actul Adițional nr. 6/2018, astfel :  

 1. Art.4.1. se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 4.1 Banca va percepe asupra sumei datorate din fiecare Tragere, o dobândă fluctuantă, 

la o rată anuală egală cu Rata de Referință pentru RON plus o marjă de 1,45% p.a 

(unuvirgulăpatruzecișicincilasută), calculată la baza numărului efectiv de zile calendaristice ale 

lunii de referință raportat la anul de 360 de zile. Rata de Referință va fi actualizată periodic la un 

interval de timp egal cu Perioada de Dobândă.” 

 

 2. Art.5.3. se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art. 5.3 Clientul va rambursa toate sumele datorate Băncii conform prezentului contract, cel 

târziu până la data de 31.12.2030 (scadența finală), în 145 de rate, începând cu data de 5.12.2018, în 

sumele și la scadențele detaliate în graficul de rambursare care reprezintă anexa la prezentul 

Contract. Sumele rambursate nu vor putea fi trase din nou.” 

 

 3. Toate celelalte clauze ale Contractului rămân nemodificate. 

 

 

 Art. 2. - Prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/25.07.2013, 103/25.07.2013, 

136/06.09.2013, 203/18.11.2016 și nr. 39/27.02.2018 își păstrează valabilitatea. 
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 Art. 3. - Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 1 să semneze actul 

adițional la contractul de credit pentru investiții, precum și orice alte modificări și completări convenite de 

către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni 

necesară. 

 

 Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data comunicării. 

 

 Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 şi Administraţia Pieţelor Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităţilor 

menţionate la alin (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 05.12.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local 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, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  418 

Data:  05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G/4664/13.12.2018 întocmit de Direcţia 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 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare amendamentul formulat de domnul Alexandru Deaconu - consilier local al 

Sectorului 1, avizat de Direcția Management Economic și adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 20 alin (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de 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, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 82743/11.12.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiului Bucureşti instituţiei noastre prin care se repartizează Sectorului 1 sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 Văzând adresa nr. 5356/958717/10.12.2018 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite și 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021; 

 În temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. - Se aprobă diminuarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 

2018 în valoare de 1.432.131,97 mii lei cu 8.236,31 mii lei, devenind astfel 1.423.895,66 mii lei, 
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conform anexei nr. 1. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se 

prezintă astfel: 

               -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET  

RECTIFICAT  

5  

DECEMBRIE 

BUGET  

RECTIFICAT  

19  

DECEMBRIE 

INFLUENŢE 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 
1.432.131,97 1.423.895,66 -8.236,31 

Secțiunea de funcționare 1.108.061,01 1.078.612,30 -29.448,71 

Secțiunea de dezvoltare 324.070,96 345.283,36 +21.212,40 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL  

SECTORULUI 1 
1.194.295,22 1.185.480,00 -8.815,22 

Secțiunea de funcționare 1.080.091,68 1.050.064,06 -30.027,62 

Secțiunea de dezvoltare 114.203,54 135.415,94 +21.212,40 

VENITURILE BUGETULUI  

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI  

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN  

VENITURI PROPRII 

28.280,33 28.859,24 +578,91 

Secțiunea de funcționare 27.969,33 28.584,24 +578,91 

Secțiunea de dezvoltare 311,00 311,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
14.262,42 14.262,42 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 14.262,42 14.262,42 0,00 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.185.480,00 mii lei, conform anexei 

nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2); 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 28.859,24 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2); 

 Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei.  

 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 14.262,42 mii lei. 
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 Art. 2. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe 

anul 2018 în sumă de 1.530.472,01 mii lei cu 8.236,31 mii lei, devenind astfel 1.522.235,70 mii lei, 

conform anexei nr. 1.  

  

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se 

prezintă astfel: 

               -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET  

RECTIFICAT 5  

DECEMBRIE 

BUGET  

RECTIFICAT  

19  

DECEMBRIE 

INFLUENŢE 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL  

CENTRALIZAT CLS 1 
1.530.472,01 1.522.235,70 -8.236,31 

Secțiunea de funcționare 1.115.126,39 1.085.677,68 -29.448,71 

Secțiunea de dezvoltare 415.345,62 436.558,02 +21.212,40 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL  

SECTORULUI 1 
1.285.569,88 1.276.754,66 -8.815,22 

Secțiunea de funcționare 1.080.091,68 1.050.064,06 -30.027,62 

Secțiunea de dezvoltare 205.478,20 226.690,60 +21.212,40 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR  

PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE  

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI  

PROPRII 

35.345,71 36.924,62 +578,91 

Secțiunea de funcționare 35.034,71 35.613,62 +578,91 

Secțiunea de dezvoltare 311,00 311,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
195.294,00 195.294,00 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 195.294,00 0,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN  

ÎMPRUMUTURI INTERNE 
14.262,42 14.262,42 0,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 0,00 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 14.262,42 14.262,42 0,00 

 

 1. Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii 

lei, se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

―Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două 

secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor 

şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  



209 

 

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)‖; 

 

 b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 

7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de 

aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 

activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare 

şi finanţare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul 

anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în 

anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare de 

2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. - Se aprobă diminuarea cu 8.815,22 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 

în valoare de 1.285.569,88 mii lei, devenind 1.276.754,66 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.276.754,66 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.050.064,06 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 226.690,60 mii lei. 

 

 (2) 61.162,62 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 55.555,62 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 5.607,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

 

 (3) 41.383,67 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 40.588,67 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3); 

 

 (4) 14.878,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.878,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  
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 (5) 1.094,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

 (6) 40.812,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranța Națională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 37.026,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.786,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.5 (1.2.1.5.1); 

  

 (7) 283.795,74 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 264.992,54 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.803,20 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1); 

 

 (8) 72.512,90 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 30.271,90 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 42.241,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3); 

 

 (9) 155.981,27 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 130.878,37 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 25.102,90 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5 ; 1.2.1.8.6);  

 

 (10) 221.536,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 214.792,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.744,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5);  

 

 (11) 169.847,50 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 57.600,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 112.247,50 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5 ; 1.2.1.10.6);  

 (12) 174.641,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 171.350,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.291,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3); 

 

 (13) 34.036,96 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 
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  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.430,96 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.609,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3) ; 

 

 (14) 1.070,00 mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.070,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.13 

(1.2.1.13.1).  

 

 Art.2.2. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2018 în valoare de 35.924,62 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.4. 

 

 (1) 35.924,62 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 35.613,62 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 311,00 mii lei, rectificându-se 

    conform anexei nr. 1.4.1;   

 

 (2) 16.893,62 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.683,62 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1 ; 

 

 (3) 19.031,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.930,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 101,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.2. 

 

 Art. 2.3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii 

lei, repartizat pe secţiuni astfel:     

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei.  

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.  

 

 Art. 2.4. - Se aproba bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 14.262,42 mii lei, 

repartizat pe secţiuni astfel: 

  

 (1) 14.262,42 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 
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   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 14.262,42 mii lei. 

 

 (2) 14.262,42  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 531.288,02 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

               -mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 

BUGET 

RECTIFICAT  

5  

DECEMBRIE 

BUGET  

RECTIFICAT  

19  

DECEMBRIE 

INFLUENŢE 

Bugetul local al Sectorului 1 300.208,20 321.420,60 +21.212,40 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate  

integral sau parţial din venituri proprii  
311,00 311,00 0,00 

Bugetul creditelor externe 195.294,00 195.294,00 0,00 

Bugetul creditelor interne 14.262,42 14.262,42 0,00 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Pieţelor Sector 1, Centrul Cultural al 

Sectorului 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor 

organizatorice menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  419 

Data:  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii  

administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

nr.G4633/11.12.2018 întocmit de Direcţia 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 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu 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 temeiul Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de art. 49 alin (12) şi (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 37/15.02.2018 privind aprobarea bugetului 

general centralizat pe anul 2018, cu rectificările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin (2) litera a), art. 63 alin (4) lit. b), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă execuţia bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale 

sector 1 la data de 30 noiembrie 2018, conform anexelor nr. 1-4.  

 

 Art. 2. Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. – (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală 
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a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Centrul Cultural Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia 

Pieţelor Sector 1, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  420 

Data:  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea domnului Romeo Aurelian Clinciu – director al Administrației  

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze  

cu reprezentanții Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1,  

Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administrației Unităților de  

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, respectiv 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management 

Economic, Direcția Juridică 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 temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 Ținând seama de prevederile Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul de 

odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și 

din unitățile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi 
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completările ulterioare;   

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2018 privind 

stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual de 

conducere și de execuție din cadrul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 – instituție subordonată Consiliului Local Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - (1) Se aprobă prevederile Contractului Colectiv de Muncă de la nivelul Administrației 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – subordonată Consiliului 

Local Sector 1. 

  

 (2) Se împuternicește Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 să semneze Contractul Colectiv de Muncă, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 (3) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli 

aprobat anual potrivit legii. 

 

 Art. 2. - Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de 

la data înregistrării la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București. 

 

 Art. 3. - Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale, din care un exemplar pentru 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, un exemplar pentru Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de 

Muncă al Municipiului Bucuresti, un exemplar pentru Consiliul Local Sector 1 și un exemplar pentru 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. 

 

 Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate ale 

Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  421 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului - Pilot de către Complexul  

Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice  

necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management 

Economic și Direcția Juridică 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 și completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile art. 186-187 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului 

de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Tinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 Văzând Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr. 154/31.03.2009 privind aprobarea implementării 

Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
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Sector 1, precum și Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 512/22.12.2009, nr. 278/22.12.2010, nr. 

221/22.12.2011, nr. 274/20.12.2012, nr. 206/16.12.2013, nr. 206/11.12.2014, nr. 231/22.12.2015, 

nr.254/16.12.2016 și nr. 419/18.12.2017 privind aprobarea continuării implementării Proiectului- Pilot; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) coroborat cu art.115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă continuarea implementării Proiectului - Pilot de către Complexul Multifuncțional 

Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a 

tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

 Art. 2. - Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  422 

Data:  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ  

preuniversitar aflate pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului  

Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la  

Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate 

întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, 

precum şi Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 

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; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. o
1
) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea 

premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ- teritorială a 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, 

respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, cu modificările și completările și completările 

ulterioare;  

 Ținând seama de adresa nr. 7355/15.11.2018 emisă de Colegiul Național de Informatică ‖Tudor 

Vianu‖, înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1 cu nr. 11600/15.11.2018; 

 În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I. - Începând cu data prezentei, Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate 

pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la 

Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu poziția nr. 15, după cum urmează: 

 

 15. GAVRIZI I. MIRCEA LUCA – Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”. 

 

 Art. II. - Începând cu data prezentei, art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate 

pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la 

Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 ”Art. 3. Valoarea totală a premiilor în bani pentru elevii care au obținut media 10 la Examenul 

Național de Bacalaureat și la Evaluarea Națională este de 35.000 lei ( (5 x 2.500 lei) + (15 x 1.500 lei)), iar 

valoarea totală estimată a plachetelor gravate este de 2.200 lei (20 plachete gravate x 110 lei fiecare), 

urmând ca finanțarea acestora să fie suportată din bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei 

Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2018.” 

 

 Art. III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind 

aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ - 

teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de 

Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, cu modificările și completările 

ulterioare, rămân neschimbate.  

 

 Art. IV.- (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  423 

Data:  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr.140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1  

al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 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 şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 19 şi art. 61 alin (2) şi (5) şi art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale nr. 5235/2018 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de 

stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și 

emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 

școlar 2018-2019;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 

2018-2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând adresa nr.737/16.10.2018 a Școalii Postliceale ‖Henri Coandă‖ București, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 43761/18.10.2018, prin care a solicitat excluderea din rețeaua 

școlară din Sectorul 1 începând cu anul şcolar 2018-2019; 

 Ținând cont de adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr.M/1086/43761/30.10.2018 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 35805/19.11.2018;  

 În temeiul, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

 Poziția 14 : se exclude Școala Postliceală ‖Henri Coandă‖ din rețeaua școlară din Sectorul 1 

începând cu anul şcolar 2018-2019. 

 

 Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/04.05.2018, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 

 Art. III. – (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 și Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  424 

Data:  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a  

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, să hotărască, în condițiile legii,  

cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi  

orașul Korça din Republica Albania” 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale și Direcția Juridică 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; 

 

 Având în vedere prevederile Legii privind tratatele nr.590/2003; 

 

 Ținând cont de avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Tratate Internaționale 

nr.H2-2/1678/06.07.2018, înregistrat la Sectorul 1 al Muncipiului București sub nr.804/17.07.2018, Nr.H 2-

2/3001/04.12.2018, înregistrat la Sectorul 1 al Muncipiului București sub nr.1370/11.12.2018, precum și ale 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 64426/15.06.2018, înregistrat la Sectorul 1 al 

Muncipiului București sub nr.677/19.06.2018 și nr.141602/04.12.2018, înregistrat la Sectorul 1 al 

Muncipiului București sub nr.52031/11.12.2018; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81, alin.( 2) lit. p) şi 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: 

 

 Art.1 - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între 
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Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Korça din Republica Albania‖, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. – (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Management Economic și 

Compartimentul Relaţii Internaţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  425 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al  

municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 –  

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile stabilirii numărului 

maxim de posturi; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și 
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completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002 

pentru aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor privind aprobarea 

organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare ale 

aparatului propriu de specialitate; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258/28.09.2018 

privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

București; 

 Ţinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 50329/2018;  

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date nr. 4422209 din 01.10.2018 privind ștatul de funcții al Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 

noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi 

de 989 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 cu modificările 

și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate şi atribuţiile 

exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se 

adresează acestea prin acţiunile lor; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 
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legislaţia în vigoare.  

 

 Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Ștatului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local 

Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, îşi încetează valabilitatea de 

la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  426 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea 

expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea 

Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1 

la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I) 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. f), art.81 alin.(2) lit.n) și q) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I), cu plata taxei 

anuale de apartenență. 

 Art. 2 - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  427 

Data:  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 339/30.10.2018 privind  

aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor  

de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din  

învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit 

de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, modificată și completată de Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului nr. 3470/2012 și Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3480/2018; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 339/30.10.2018 privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și 

burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat 

Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018 -2019; 

 Ținând cont de adresa Liceului Teoretic ‖Jean Monnet‖ nr. 8111/26.11.2018, înregistrată la 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 

12128/28.11.2018; 

 În baza situației centralizate a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ, actualizată la 

data prezentei, întocmită de către Serviciul Economic și Patrimoniu din cadrul Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. j) și alin.(4) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

 



232 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. - Începând cu data prezentei, art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

339/30.10.2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 ”Art.1. - Se aprobă acordarea unui număr total de 15.434 burse (de merit, de performanță, de 

studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar 

de stat Sector 1, București pentru semestrul I al anului școlar 2018 – 2019, conform Anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

 

 Art. II. - Începând cu data prezentei, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

339/30.10.2018, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 339/30.10.2018 rămân 

nemodificate. 

  

 Art. IV. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  428 

Data:  19.12.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții  

al Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv Raportul comun de specialitate 

întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activității Direcţiei Generale de Impozite și Taxe 

Locale a Sectorului 1, în vederea asigurării unui serviciu public calitativ şi competent orientat către 

cetăţean şi nevoile acestuia; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

 În concordanţă cu prevederile din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/31.01.2018 privind stabilirea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 374/05.12.2018 privind 

modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 În virtutea obligației Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 de a respecta 

numărul maxim de posturi de 175 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2), art.81 alin. (2) lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Statul de funcţii al Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform Anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 și Direcția 

Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  429 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Investiții şi Dezvoltare în  

Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A. în vederea realizării spitalului de  

urgență categoria IA 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Raportul de 

specialitate comun al Direcției Juridice nr. M1336/18.12.2018, Direcția Management Economic 

nr.G4726/18.12.2018, Direcția Investiții nr.J2760/18.12.2018 și Direcția Utilități Publice 

nr.D4285/18.12.2018 și Raportul de specialitate nr.20464 din 17.12.2018 al Administrației Domeniului 

Public Sector 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; 

 

 În baza dispozițiilor art. 35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 Ținând seama de prevederile art. 210 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.292/29.09/2016 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, modificată 

prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;  

 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă 

acordul de principiu pentru 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 al Sectorului 1, cu excepția clădirilor; 
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind înființarea 

S.C. Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.; 

 

 Văzând Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului seria B nr. 3755681 din data de 

17.12.2018 prin care s-a acordat codul unic de înregistrare nr. 40311936 și nr. de ordine în registrul 

comerțului J40/17895/2018; 

 

 Luând act de Nota de Fundamentare nr.1/17.12.2018 privind majorarea de capital social și de 

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acțonarilor Societății Comerciale Compania De Investiții și 

Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. nr. 1 din data de 17.12.2018;  

 

 În temeiul art. 36 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - Se aprobă majorarea capitalului social al societății S.C. Compania de Investiții şi Dezvoltare 

în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu suma de 78.000.000 lei, aport în numerar, 

care va fi virată de Sectorul 1 din bugetul local până la data de 31.12.2018. 

 

 Art. 2. - Suma prevăzută la articolul 1 va utilizată de S.C. Compania de Investiții şi Dezvoltare în 

Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. pentru realizarea spitalului de urgență categoria 

IA, conform Devizului Estimativ cuprins în Studiul de Prefezabilitate – Faza Proiectare la pag. 63-64, 

întocmit de S.C. CARPATI PROIECT S.R.L., constând în următoarele acțiuni: 

 

a) Proiectare și inginerie – 3% din valoarea investiției de bază; 

 

b) Consultanță – 1% din valoarea investiției de bază; 

 

c) Asistență tehnică – 1,5 din valoarea investiției de bază; 

 

d) Organizare de șantier – 2,5% din valoarea investiției de bază; 

 

e) Cheltuieli diverse și neprevăzute – 4,48% din valoarea investiției de bază. 

 

 Art. 3. Sumele rămase neutilizate vor fi returnate la bugetul local prin diminuarea capitalului social, 

în condițiile legii. 
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 Art. 4. - (1) Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății S.C. Compania de Investiții şi 

Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. în sensul majorării capitalului 

social în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv de la 1.500.000 lei la 79.500.000 lei; prin 

aportul în numerar al acționarilor în valoare de 78.000.000 lei, ca urmare a creșterii valoarii nominale a 

unei acțiuni de la 100 lei la 5.300 lei, divizat în 15.000 de acțiuni. 

 

 (2) Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor nu se modifică. 

 

 Art. 5. - Se modifică art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293 din 12.10.2018, care 

va avea următorul cuprins : 

 

 " Art.5 Capitalul social al societății Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi 

Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. este în cuantum de 79.500.000 lei, reprezentând 

15.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5300 lei fiecare, constând în aport în numerar, 

astfel: 

 

 - Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1 cu un aport în numerar 

în valoare totală de 78.705.000 lei, corespunzător unui număr de 14.850 acțiuni, reprezentând 99% 

din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi; 

 

 - Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 

795.000 lei, divizat în 150 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social total al societății și din cota 

de participare la beneficii și pierderi." 

 

 Art. 6. - Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în 

Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea S.C. Compania de Investiții şi Dezvoltare în 

Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, prin reprezentanții săi legali. 

 

 Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor, și S.C. Compania de Investitii şi 

Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., prin Consiliul de Administrație, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
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republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  430 

Data:  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea premierii cu sume de bani și plachete gravate a unui număr de șase elevi  

din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, ca urmare a obținerii  

medaliilor de aur, argint sau bronz, după caz, la olimpiadele internaționale,  

în anul școlar 2017- 2018 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al 

Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică 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; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 62 lit. (o^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de adresa Colegiului Național de Informatică ‖Tudor Vianu‖ nr. 7989/07.12.2018, 

înregistrată la Registratura Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 cu nr. 12692/07.12.2018; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă premierea cu sume de bani și plachete gravate a unui număr de șase elevi 

din cadrul Colegiului Național de Informatică ‖Tudor Vianu‖, ca urmare a obţinerii medaliilor de aur, argint 

sau bronz, după caz, la olimpiadele internaționale, în anul școlar 2017- 2018, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 (2) Finanțarea cheltuielilor menționate la art. 1 va fi suportată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Administraţiei Unităţilor de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 

2018. 

 

 Art. 2. - Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 

va contacta Directorul Colegiului Național de Informatică ‖Tudor Vianu‖, unitate de învăţământ 

preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru a stabili 

data și locul desfășurării evenimentului de premiere.  

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Colegiul Național de Informatică ‖Tudor Vianu‖ şi Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  431 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere 

pentru imobilul din str. Venezuela nr. 6-8, Sector 1, București, 

necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței nr. 252 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al 

Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale – domeniul buget-finanțe, Raportul al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu – domeniul juridic și patrimonio 

precum și de Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte – domeniul cultură, 

învățământ și sport; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 269/12.09.2018 privind 

aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea 

activității Grădiniței nr. 252, prin care au fost numite două comisii, de identificare și evaluare a unui imobil 

cu destinația menționată, și de negociere a prețului de închiriere a acestuia; 

 În baza proceselor – verbale încheiate de cele două comisii în datele de 19.10.2018, 08.11.2018 și 

22.11.2018 privind identificarea și evaluarea unui imobil adecvat desfășurării activității Grădiniței nr. 252, 

precum și din data de 12.12.2018 privind negocierea prețului de închiriere în vederea încheierii unui 

contract de închiriere pentru imobilului din str. Venezuela nr. 6-8, Sector 1, București;  

 În temeiul art. 45 alin.(3), art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere, în condiţiile legii, pe o perioadă de 5 ani 

și 8 luni de zile, începând cu data de 01 ianuarie 2019 până la data de 31 august 2025, cu posibilitatea de 

prelungire prin act adiţional, a imobilului din str. Venezuela nr. 6-8, Sector 1, București, compus din teren 

în suprafață de 1.290 mp, din care 355 mp ocupați și 935 mp neocupați, și construcția edificată pe acesta 
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compusă din D+P+Etaj+M, cu o suprafață construită desfășurată de 1.072,98 mp, între dna. FULICEA 

SERAPHINA – IVONA, în calitate de LOCATOR PROPRIETAR, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, în calitate de LOCATAR, şi GRĂDINIȚA nr. 252, în 

calitate de UTILIZATOR al spațiului închiriat, conform contractului de închiriere din Anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Prețul de închiriere este, conform negocierilor purtate, în cuantum de 13.000 Euro/lună, plătibil la 

cursul BNR din data de 15 ale fiecărei luni.  

 (3) Imobilul menționat la alin. (1) va fi folosit de Grădinița nr. 252 pentru desfăşurarea activităţii 

acesteia. 

 

 Art. 2. - Se împuterniceşte domnul Romeo Aurelian Clinciu, Director al Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, și doamna Penciu Gabriela, Director al 

Grădiniței nr. 252 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de 

închiriere menționat la art. 1. 

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Grădinița nr. 252, prin doamna Director Penciu Gabriela, și Direcţia 

Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  432 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru  

organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de  

organizare şi funcţionare a acestei activităţi 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarul Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Poliția 

Locală Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane și Direcția Juridică 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 a Consiliului Local al Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică; 

 Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea 

Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a 

Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza art.45 alin. (1), art.81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Începând cu data de 01.01.2019, se desemnează Poliția Locală Sector 1 în calitate de 

organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat în domeniile protecţia 

mediului, igienizare și activism civic. 

 

 Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul 

Poliției Locale Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. - Se desemnează directorul general al Poliției Locale Sector 1 în calitate de conducător al 

organizației de voluntariat. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Poliția Locală Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  433 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-ecnonomici  

pentru amenajarea și renaturarea Parcului Regina Maria 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Administrației 

Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția investiții, 

Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență 

Electorală și Arhitectul Șef 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 de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale 

Consiliului Local al Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotarărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 158/29.09.2016 privind sistematizarea 

actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, precum şi 

înfiinţarea şi amenajarea altora noi;  

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. m) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea și 

renaturarea Parcului Regina Maria. 

 

 Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amenajarea și Renaturarea Parcului 

Regina Maria‖, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. - Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal 

constituite. 

 

 Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  434 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/


247 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate  

de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București  

pentru proiecte de activitate sportivă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de 

specialitate nr. 3260/17.12.2018 întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și 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; 

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

completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 77/2014 privind 

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii 

concurenței nr. 21/1996; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 

punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor 

financiare pentru activitate sportivă; 

 Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 

programelor sportive; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 



248 

 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul 

local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Orice prevedere contrară regulamentului menționat la art. 1 își încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  435 

Data:  19.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, Secțiunea Anexe Consiliul Local al Sectorului 1  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea  

expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1  

al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială Socială și Protecția  

Copilului Sector 1, cu MEGA IMAGE S.R.L. și biserici din sectorul 1 al 

municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum și Raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și 

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 sănătate și protecție socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit. f), art.81 alin.(2) lit.n) și q) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului 

Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu MEGA IMAGE S.R.L. și biserici 

din sectorul 1 al municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale. 

 

 Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
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Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei entităţilor menţionate 

la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 19.12.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian Cristian Neagu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  436 

Data:  19.12.2018 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 președintelui de ședință  

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă 

de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 130436/28.11.2018 prezentat de către Direcția Administrație Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Propunerea domnului consilier local Costache Jean, pentru ca domnul consilier local Radu 

Gheorghe să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnat în 

procesul - verbal al ședinței; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță 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 și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări 

și completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 și art. 81 alin. (2) lit. a) 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 ĂȘ T E 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 Se alege domnul consilier local Radu Gheorghe președinte de ședință al Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: ianuarie, februarie, martie 

2019. 

 

  Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 380 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 București pe anul 2018 

 

 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 și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 130932/29.11.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂȘ T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, se rectifică 

și se stabilește conform anexei nr. 1, astfel: 

 - venituri la suma de 1.026.762 mii lei 

 - cheltuieli la suma de 1.132.064 mii lei 

 - deficit la suma de 105.302 mii lei 

  

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, se rectifică și se 

stabilește conform anexei nr. 2, astfel: 

- venituri la suma de 909.924 mii lei, din care: 

         venituri ale secțiunii de funcționare    953.261 mii lei; 

         venituri ale secțiunii dezvoltare        -   43.337 mii lei. 

 - cheltuieli la suma de 1.025.838 mii lei, din care: 

               cheltuieli secțiunea funcționare       820.721  mii lei; 

               cheltuieli secțiunea dezvoltare         205.117 mii lei. 

  

 - excedent secțiunea funcționare 132.540 mii lei 

 - deficit secțiunea dezvoltare 248.454 mii lei, finanțat din excedentul anului 2017, în valoare de 

248.454 mii lei. 

  

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București, rectificate la 

suma de 1.025.838 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.69 

la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din împrumuturi externe 

contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, pentru finanțarea programelor de creștere a performanței 

energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 în anul 2018, conform anexelor nr. 3; 3.1 - 3.4, astfel: 

 - venituri în sumă de    74.955 mii lei 

 - cheltuieli în sumă de  64.343 mii lei 

 - excedent în sumă de 10.612 mii lei. 

 

 Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018, conform anexelor nr. 4; 

4.1 – 4.24, astfel: 

 - Total venituri în sumă de 187.662 mii lei, din care: 

 venituri ale secțiunii de funcționare  - 146.412 mii lei 

 venituri ale secțiunii dezvoltare        -   41.250 mii lei 

 - Total cheltuieli la suma de 187.662 mii lei, din care: 

 cheltuieli secțiunea funcționare        - 146.412 mii lei 

 cheltuieli secțiunea dezvoltare         -   41.250 mii lei 
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 Art. 6 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 al Municipiului București finanțat 

din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr.5, 5.1 – 5.425. 

 

 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 București.  

  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro, unde se publică integral. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 381 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primărie Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

http://www.ps2.ro/


258 

 

ROMÂNIA 

Municipiul București 

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. 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 și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 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 și completările ulterioare 

 Analizând : 

 - Nota nr. 126317/16.11.2018 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 București; 

 - Raportul de specialitate nr. 127090/27.11.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul conform nr. 27444/08.10.2018 înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 12932/23.10.2018, emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București; 

 - Avizul nr. 12/09.11.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu 

Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în 

vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019, astfel 

cum a fost modificat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3529/2018;                    

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 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, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L sector 2 nr. 

89/2018, prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 248/2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 350/2018 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. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. I  Se modifică și se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 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, astfel cum a fost 

modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018 și prin H.C.L 

Sector 2 nr. 248/2018, în sensul introducerii ca ultimă poziție din anexă a unității de învățământ 

preuniversitar particular Liceul Teoretic Internațional București, cu sediul în București, Str. Hambarului 

nr. 12A, Sector 2, nivel de școlarizare LIC. TEO. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii 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, astfel cum a fost modificată și completată 

prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 248/2018, 

rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar 

particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 382 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  
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 ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018  

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective  

de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 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 și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de 

investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al 

Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 4928/14.11.2018 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. 127717/23.11.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către 

d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării 

tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor 

existente, indicativ P 100-3/2008"; 

 - 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, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2al Municipiului București; 

  

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. I (1) Se modifică și se completează pozițiile nr. 1 - 2 și 5 - 8 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 

nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de 

investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al 

Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (2) Se înlocuiesc paginile 23 - 28, 31 - 32, 47 - 50, 73 - 74 și 77 - 80 din cuprinsul anexei nr. 3 

la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general 

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 2 ce conține un număr de 18 pagini și fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Valoarea totală actualizată pentru cele 6 obiective de investiții prevăzute în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre este de 47.138.591,74 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 10.112.322,57 Euro, inclusiv 

TVA, din care C+M: 29.461.402,09 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 6.320.154,90  Euro, inclusiv TVA. 

  Cursul euro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,66150 lei valabil pentru luna mai 2018. 
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 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 383 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 24 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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, finanțarea și implementarea proiectului ,,ePS2 – Servicii online  

pentru cetățeni” 

 

 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 și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea, finanțarea și implementarea 

proiectului ,,ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 130849/28.11.2018 întocmit de către Direcția Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa 

prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 - 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice; 

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

 - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

în cadrul operațiunilor financiare prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

în cadrul operațiunilor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 

Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 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 ĂȘ T E 

  

 Art.1 Se aprobă proiectul ,,ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”, în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 - 

Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP, CP10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice; 

  

 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”, în cuantum 

de 3.793.158,00 lei inclusiv TVA. 

  

 Art. 3 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Sectorul 2 al Municipiul București 

(Solicitant) în cuantum total de 200.996,42 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, în cuantum de 127.687,00 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea totală eligibilă 

a proiectului în cuantum de 73.309,42 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,ePS2 – 

Servicii online pentru cetățeni”. 

  (2) Se aprobă susținerea proiectului ,,ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”, din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului București, pe perioada implementării acestuia. 

  (3) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ,,ePS2 – Servicii online pentru cetățeni”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, 

se vor asigura din bugetul local. 

  (4) Resursele financiare necesare implementării proiectului se asigură în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

  

 Art. 4 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de 

finanțare, precum și toate actele necesare în numele UAT Sectorul 2 al Municipiului București. 
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  Art. 5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Sector 2 și 

publicare pe site-ul Primăriei Sector 2 - www.ps2.ro 

  

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 384 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  

http://www.ps2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Procedurii de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă  

destinație decât cea de locuință aflate în administrarea  

Administrației Piețelor Sector 2 

 

 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 și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, 

rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de licitație pentru închirierea 

spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 1437/05.11.2018 al Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 131264/29.11.2018 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Rectificarea erorii materiale din cuprinsul anexei proiectului de hotărâre, formulată de către 

doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra, astfel cum a fost consemnată în procesul verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 04.12.2018; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 455 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal coroborată cu H.G. nr. 1/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 - Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă; 

 - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 - Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene 

privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor); 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 426/26.07.2018 privind reglementarea 

raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința aflate in administrarea 

Municipiului București, precum si pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007 si a Hotărârii C.G.M.B 

nr. 268/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/28.06.2013 privind aprobarea Procedurii de licitație 

pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației 

Piețelor Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 63/28.06.2013 privind aprobarea procedurii de licitație 

pentru închirierea tonetelor aflate in administrarea Administrației Piețelor Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) și 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 ĂȘ T E 

 

 Art. 1. Se aproba Procedura de licitație pentru închirierea spatiilor cu alta destinație decât cea de 

locuința aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, conform anexei ce conține un număr de 23 

file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 să încheie și să 

semneze, în calitate de locator, contractele de închiriere pentru fiecare bun imobil în parte. 

 

 Art. 3. Contractele de închiriere aflate in curs se derulare la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri pot fi prelungite la cererea agenților economici interesați, prin act adițional, pentru un termen de 

până la 5 ani. 

 

 Art. 4. Sumele rezultate din închirierea spațiilor aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 

2, se fac venit la bugetul acesteia. 

 

 Art. 5.Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

62/28.06.2013 prin care s-a aprobat Procedura de licitație pentru închirierea spaţiilor cu altă destinație 

decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 şi Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 63/28.06.2013 prin care s-a aprobat Procedura de licitație pentru închirierea tonetelor aflate în 

administrarea Administrației Piețelor Sector 2. 

 

 Art. 6. Viceprimarul Sectorului 2, împreună cu Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2, 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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 Art. 7. Prezenta hotărâre se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului București, conform 

legii. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 385 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 26 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşt 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu 

care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al  

creanțelor, la data de 31 decembrie 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată ,întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea 

sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total 

al creanțelor, la data de 31 decembrie 2018 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 226620/28.11.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției 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. 130975/29.11.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar , precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București. 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Art. 266 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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, 
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H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă plafonul maximal privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, ca total al creanțelor 

pentru fiecare debitor în parte, cu care contribuabilii, persoane fizice și juridice, figurează înregistrați în 

evidențele fiscale ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2 la data de 31 decembrie 2018. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget 

Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se  publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 386 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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  

(situația nr. 2 din contractul nr. 7/15.01.2018 și situația nr. 5 din contractul nr.  

214/4.12.2017) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea 

Plumbuita (situația nr. 2 din contractul nr. 7/15.01.2018 și situația nr. 5 din contractul nr. 214/4.12.2017); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 130955/29.11.2018 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 131083/29.11.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Cererea nr. 13383/07.02.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului 

financiar, pe anul 2018, pentru lucrările de reparații imobil stăreție; 

 - Adresa nr. 130851/28.11.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația nr. 2 din 

contractul nr. 7/15.01.2018 și situația nr. 5 din contractul nr. 214/4.12.2017 în valoare de 388.000 lei, 

pentru lucrările de reparații imobil stăreție; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile 

de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind 

încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) 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 ĂȘ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita (situația nr. 2 din contractul 

nr. 7/15.01.2018 și situația nr. 5 din contractul nr. 214/4.12.2017) în valoare de 388.000 lei, pentru lucrările 

de reparații imobil stăreție. 

  (2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor‖. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 387 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 Sf. Ioan Botezătorul  

(situația 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. 

Ioan Botezătorul (situația nr. 1); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 130950/29.11.2018 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 131083/29.11.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Cererea nr. 10915/01.02.2018 prin care Parohia Sf. Ioan Botezătorul a solicitat acordarea 

sprijinului financiar, pe anul 2018, pentru lucrările de restaurare pictură murală; 

 - Adresa nr. 94415/29.08.2018 prin care Parohia Sf. Ioan Botezătorul a transmis situația de lucrări 

nr. 1, în valoare de 183.000 lei, pentru lucrările de pictură în frescă la parohie; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile 

de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
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unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind 

încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) 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 ĂȘ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sf. Ioan Botezătorul (situația nr. 1) în 

valoare de 183.000 lei, pentru lucrările de pictură în frescă la parohie. 

  (2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor‖. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 388 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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  

(situația nr. 4) 

 

 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia 

Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 4); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 130952/29.11.2018 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 131089/29.11.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de 

Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Protocolul – cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții 

Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Cererea nr. 10877/01.02.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a solicitat acordarea 

sprijinului financiar, pe anul 2018, pentru lucrări de construcții, reparații, reabilitare; 

 - Adresa nr. 108600/03.10.2018 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a transmis situația de lucrări 

nr. 4 în valoare de 153.000 lei pentru lucrările de reabilitare alei; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile 

de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind 

încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult. 

  

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) 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 ĂȘ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Teiul Doamnei Ghika (situația nr. 4) în 

valoare de 153.000 lei, pentru lucrările de reabilitare alei. 

  (2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor‖. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 389 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 indexarea tarifelor la curățenie căi publice și aprobarea  

Actului adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea  

serviciului de salubrizare a Sectorului 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind indexarea tarifelor la curățenie căi publice și 

aprobarea Actului adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de 

salubrizare a Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 130987/29.11.2018 întocmită de Direcția Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 

101/2006; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Prevederile Cap.VI art.18 paragraful (4) din Contractul nr.1128/1999 privind achiziția serviciului de 

salubrizare în Sectorul 2, coroborat cu art. 4 din Actul adițional nr. 1/2000 la Contractul nr.1128/1999. 
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 În temeiul art.45 alin. (1) 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 ĂȘ T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă Actul adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea 

serviciului de salubrizare a Sectorului 2, conform anexei ce conține 4 pagini și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  (2) Se aprobă indexarea tarifelor la curățenie căi publice conform Actului adițional menționat la 

alin. (1). 

  

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.          

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 390 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, 

conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de 

locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 130579/28.11.2018 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei 

pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind regulamentul de 

repartizare a locuințelor și terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, modificată 

și completată prin H.C.G.M.B. nr. 425/2018 ; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 162/2016 privind stabilirea criteriilor de repartizare a 

locuințelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuințelor 

din fondul locativ de stat, a locuințelor sociale, de serviciu și de necesitate, în vederea soluționării cererilor 

formulate în baza Legii nr. 114/1996. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuințe în temeiul Legii nr. 114/1996 

pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2, după cum urmează: 

 Anexa 1 – locuințe pentru contractare 

1 cameră – 43 poziții 

2 camere – 51 poziții 

3 camere – 15 poziții 

4 camere –   1 poziții 

 Total – 110 poziții 

Anexa 2 – locuințe sociale 

 1 cameră – 295 poziții 

 2 camere – 188 poziții 

 3 camere –   64 poziții 

 4 camere –     2 poziții 

  Total – 549 poziții 

  (2) Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr total de 52 pagini și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. 2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2019, conform criteriilor prevăzute în 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 162/2016, pentru persoanele care au depus dosare până la data 

de 30 septembrie 2018 și pentru persoanele care au reactualizat până la aceeași dată dosarele aflate în 

evidențe, în vederea obținerii de locuințe în baza Legii nr. 114/1996, republicată. 

  

 Art. 3 „Comisia pentru repartizarea locuințelor‖, constituită prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartițiilor pentru locuințele sociale, 

potențialii beneficiari să întrunească condițiile de atribuire a acestora. 

  

 Art. 4 (1) Contestațiile împotriva hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate pentru 

acordarea de locuințe în anul 2019 se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit 

legii. 

  (2) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ, persoanele nemulțumite de 

modul de soluționare a cererilor precum și cele omise din listele de priorități au dreptul de a formula 
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„reclamația administrativă‖ în termen de 30 de zile de la data afișării hotărârii, aceasta urmând a fi 

soluționată de către Consiliul Local Sector 2. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre și listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2019 vor fi date publicității 

prin afișare la loc accesibil publicului. 

  

 Art. 6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anului 2019 și intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 

2019. 

   (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 193/2017 privind stabilirea 

ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2018 își 

încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Relații Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.    

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 391 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 55 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat 

cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de încasare și 

administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr.5410/04.12.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției 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.131513/03.12.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr.131386/03.12.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr.132170/03.12.2018 întocmit de Direcția Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, avizul Comisiei Juridică, 

Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București. 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

  Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 

 - Art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. 

(1) lit. c), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

 - Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/2006; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate 

privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a 

serviciului de salubrizare 

 - Hotărârii Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a 

Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-

2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București 

și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. d) și alin.(4 ) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 

2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006. 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială 

de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția  Venituri Buget Local 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.      

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 392 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 achiziționării a 2 autospeciale  de stins incendii  

necesare pentru realizarea măsurilor de protecție civilă  

pe raza Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 2 autospeciale  de stins 

incendii necesare pentru realizarea măsurilor de protecție civilă pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive nr. 130792/28.11.2018 întocmită de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 132218/03.12.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul nr. 130894/29.11.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 131383/29.11.2018 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 130899/29.11.2018 prezentat de Serviciul Management Situații de 

Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Nota de fundamentare nr. 879521/20.11.2018 transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Dealul Spirii‖ București-Ilfov, prin adresa nr. 879521/20.11.2018; 

 - Avizul Comisiei Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei 

pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă achiziționarea a 2 autospeciale de stins incendii cu apă și spumă (9 tone) și 

cuprinderea în bugetul local al Consiliului Local Sector 2 și în lista de investiții la capitolul 61.02 ,,Ordine 

publică și siguranță națională‖ subcapitol 61.02.05 ,,Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție 

civilă non-militară)‖ pe anul 2019. 

 

  (2) Suma necesară achiziționării acestora va fi fundamentată de către Serviciul Management 

Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și aprobată de 

ordonatorul principal de credite, în baza consultărilor cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ,,Dealul Spirii‖ București-Ilfov. Autospecialele vor fi transmise în folosință gratuită pentru o 

perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii‖ 

București-Ilfov, în baza unui contract de comodat încheiat între părți. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și 

Serviciul Management Situații de Urgență vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 393 

București, 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.. 
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H O T Ă R Â R E 

privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanțării pentru realizarea  

activităților de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și pentru  

aprobarea Actului Adițional nr. 62/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind  

prestarea serviciilor de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București, cu  

modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării 

finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și 

pentru aprobarea Actului Adițional nr. 62/2018 la Contractul de achiziție a serviciului de Salubritate în 

Sectorul 2 al Municipiului București nr. 1128/25.10.1999, cu modificările și completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul 134903/10.12.2018 întocmit de reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, nominalizați în cadrul Comisiei de analiză, verificare și formulare 

propuneri raportat la prevederile Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea 

măsurilor de dezvoltare a Serviciului Public de salubrizare a sectorului 2 prin implementarea accelerată a 

prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare a Municipiului București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei 

pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Amendamentul Executivului nr. 5537/11.12.2018 la Ordinea zi a ședinței extraordinare din data de 

13.12.2018; 

 - Amendamentele Viceprimarului Sectorului 2 înregistrate la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 

5626/13.12.2018; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

http://www.ps2.ro/
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 

 - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Art. III din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităților nr. 101/2006; 

 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Planul național de gestionare a deșeurilor 2014 - 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

942/2017; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de 

reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2012 privind colectarea separata a 

deșeurilor de către persoanele fizice si asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul. București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 119/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate 

privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a 

serviciului de salubrizare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a 

Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a  prevederilor PNGD 2014-

2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București 

și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciilor de salubrizare în Sectorul 2 al 

Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 ĂȘ T E 
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  Art. 1 Începând cu data de 01.03.2019, finanțarea serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul 

întregii comunități locale și individual se asigură din bugetul local și prin implementarea taxei de habitat cu 

destinația specială de salubrizare. 

  

 Art. 2 Se aprobă Actul adițional nr. 62/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea 

serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în aplicarea prevederilor art. III din 

Legea nr. 99/2014 privind modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv 

a prevederilor cuprinse în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 942/2017, prevăzut în anexa ce cuprinde 22 de pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

 Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Servicii Publice, 

Direcția Economică și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 București și operatorul de salubrizare vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 394 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 25 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare,  

pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată ,întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinația specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București 

 Analizând: 

 - Raportul  nr. 134903/1012.2018 întocmit de reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, nominalizați în cadrul Comisiei de analiză, verificare și formulare 

propuneri raportat la prevederile Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea 

măsurilor de dezvoltare a Serviciului Public de salubrizare a sectorului 2 prin implementarea accelerată a 

prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare a Municipiului București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 134620/ 10.12.2018 întocmit  de Direcția Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de Specialitate înregistrat cu nr. 5514/10.12.2018 la Cabinet Secretar Sector 2, întocmit 

de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum, avizul 

Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum 

 și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București. 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 - Art.9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 

 - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr.101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

 - Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/2006; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 179/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate 

privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a 

serviciului de salubrizare; 

 - Hotărârii Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a 

Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-

2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București 

și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. IV din 

Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006. 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă cuantumul taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, aferentă anului 

2019, în Sectorul 2 al Municipiului București, în sumă de 159 lei/an/persoană, pentru utilizarea  de către 

persoanele fizice a serviciilor de salubrizare prestate in beneficiul întregii comunități locale și individual. 

  

 Art. 2  Pentru anul 2019 se aprobă subvenționarea din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului 

București a sumei de 30 lei/ persoană/an. 
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 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura 

elaborarea Regulamentului privind instituirea,  determinarea cuantumului și implementarea taxei de habitat 

cu destinația specială de salubrizare, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, care va fi supus 

consultării publice, în condițiile legii. Nivelul taxei prevăzute la Art.1, precum și al subvenției prevăzute la 

Art. 2,  pot fi revizuite după organizarea dezbaterii publice, daca este cazul. 

  

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția  Venituri Buget Local 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre se  publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 395 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.. 
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H O T Ă R Â R E 

privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri tranzitorii aferente contribuției  

pentru economia circulară 

 

 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri 

tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară; 

 Analizând: 

 - Raportul  nr. 134903/10.12.2018 întocmit de reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului  de specialitate al Primarului Sectorului 2, nominalizați în  Comisia de analiză, verificare și 

formulare propuneri raportat la prevederile Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind 

aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului Public de salubrizare a sectorului 2 prin implementarea 

accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului 

de salubrizare a Municipiului București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 nr. 5537/11.12.2018, astfel cum a fost consemnat în 

procesul verbal al ședinței extraordinare din 12.12.2018; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei 

pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu; 

 - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/2006; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului 

București, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a 

Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-

2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București 

și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 – privind aprobarea Regulamentului de încasare 

și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului 

București; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 

2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă prorogarea termenului prevăzut la pct. 1) din Regulamentul privind colectarea și 

administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 392/04.12.2018, până la data de 

01.03.2019. 

  

 Art. 2 Cu caracter tranzitoriu, pentru lunile ianuarie și februarie 2019, operatorul de salubrizare va 

include contribuția pentru economia circulară în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, în cuantum de 0,81 lei/persoană/lună, iar pentru 

persoanele juridice, pentru lunile ianuarie-iunie de 30 lei/tonă/ 10 lei/ mc, la stabilirea contravalorii 

prestațiilor în beneficul utilizatorilor serviciilor de salubrizare. 
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  Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Venituri Buget Local 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.    

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 396 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în 

ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul în suprafață de  

277,23mp situat în incinta Pieței Obor, str. Ziduri Moși nr. 4, etaj 2, sector 2, București  

pentru desfășurarea activității Direcției Venituri Buget Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat 

pentru spațiul în suprafață de 277,23mp situat în incinta Pieței Obor, str. Ziduri Moși nr. 4, etaj 2, sector 2, 

București pentru desfășurarea activității Direcției Venituri Buget Local Sector 2; 

 Analizând: 

 - Referatul nr. 232230/05.12.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției 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. 1546/10.12.2018 întocmit de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 134903/10.12.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Procesul verbal nr. 233957 încheiat la ședința de negociere din data de 07.12.2018 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂȘ T E 

http://www.ps2.ro/
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  Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru spațiul situat în incinta Pieței Obor, 

București, str. Ziduri Moși nr. 4, etaj 2, Sector 2, în suprafață de 277,23 m.p. pentru desfășurarea activității 

Direcției Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Se împuternicește directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 să semneze 

contractul de comodat. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 397 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 București 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului București pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 135737/12.12.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 948/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice 

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

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
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H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. 1  Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, se  rectifică 

și se stabilește conform anexei nr. 1, astfel: 

- venituri la suma de   1.030.918 mii lei 

- cheltuieli la suma de 1.119.651 mii lei 

- deficit la suma de           88.733 mii lei 

  

 Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018,  se rectifică și se 

stabilește conform anexei nr. 2, astfel: 

- venituri la suma de 914.080 mii lei, din care: 

 venituri ale secțiunii de funcționare               957.417 mii lei; 

 venituri ale secțiunii dezvoltare                     - 43.337 mii lei. 

- cheltuieli la suma de 1.013.425 mii lei, din care: 

 cheltuieli secțiunea funcționare                     808.308  mii lei; 

 cheltuieli secțiunea dezvoltare                      205.117 mii lei. 

- excedent secțiunea funcționare 149.109 mii lei 

- deficit secțiunea dezvoltare 248.454 mii lei, finanțat din excedentul anului 2017, în valoare de 

248.454 mii lei. 

  

 Art. 3  Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București, rectificate 

la suma de 1.013.425 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr.  2.2. – 2.14 

la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 3; 

3.1 – 3.7, astfel: 

- Total venituri în sumă de 175.249 mii lei, din care: 

 venituri ale secțiunii de funcționare               -140.550 mii lei 

 venituri ale secțiunii dezvoltare                     - 34.699 mii lei 

- Total cheltuieli la suma de 175.249 mii lei, din care: 

 cheltuieli secțiunea funcționare                     - 140.550 mii lei 

 cheltuieli secțiunea dezvoltare                      - 34.699 mii lei 

  

 Art. 5 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 al Municipiului București finanțat 

din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr. 4, 4.1 – 4.5 
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  Art. 6 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. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.  

   (2)  Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 398 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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. 10/2011 

privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  

Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale 

Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, 

a  Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 135902/12.12.2018 întocmit de Directorul General al Poliției Locale 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 135772/12.12.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul favorabil nr. 25544/11.12.2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind 

aprobarea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Sector 2; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

 - Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) 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 ĂȘ T E 

  

 Art. I (1) Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Sector 2, 

instituție publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform 

anexelor nr. 1 și nr. 2. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliției Locale Sector 2 este 372, 

din care 39 funcții de conducere (38 funcții publice și 1 funcție contractuală) și 333 funcții de execuție. 

  (3) Numărul total al funcțiilor publice de execuție este 304, din care 36 funcții publice 

generale și 268 funcții publice specifice. 

  (4) Numărul total al posturilor contractuale de execuție este de 29, din care 11 funcții de 

guard și 18 funcții contractuale generale. 

  (5) Anexele nr. 1 și nr. 2 cuprind un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. II  (1) Primarul Sectorului 2 poate transforma/modifica funcțiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcții publice). 

                        (2) Modificările în ceea ce privește calitatea posturilor, respectiv de funcții publice se fac cu 

avizul prealabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și cu respectarea cerințelor prevăzute de 

Statutul funcționarilor publici. 

  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea 

Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de Funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 

221/2017 rămân aplicabile. 

  

 Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Poliției Locale Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. V (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate  la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 399 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 stimularea plăților impozitelor și taxelor către bugetul local al Sectorului 2 cu  

cardul bancar prin intermediul platformelor de plăți  

(www.ghiseul.ro și www.impozitelocale2.ro 

 

 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată ,întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stimularea plăților impozitelor și taxelor către 

bugetul local al Sectorului 2 cu cardul bancar prin intermediul platformelor de plăți (www.ghiseul.ro 

și www.impozitelocale2.ro 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 131391/29.11.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției 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. 130973/29.11.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 135666/12.12.2018 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar , precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București. 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere prevederile cuprinse în: 

 - Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.15/2011 privind înregistrarea Sector 2 în Sistemul național 

electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) 

  

http://www.ps2.ro/
http://www.ghiseul.ro/
http://www.impozitelocale2.ro/
http://www.ghiseul.ro/
http://www.impozitelocale2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) 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 ĂȘ T E 

  

 Art. 1 Se aprobă acordarea unei gratuități persoanelor fizice sau juridice care în cursul anului 2019 

efectuează plăți cu cardul prin intermediul platformelor puse la dispoziției (www.ghiseul.ro 

și www.impozitelocale2.ro) de minim 200 lei. Gratuitatea va consta în remiterea în format electronic, 

ulterior plății, a unui voucher valabil în anul 2019 și care poate fi utilizat o singură dată pentru accesul 

gratuit la obiectivul Roata mare (Ferris wheel) din Parcul Tei. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget 

Local Sector 2 și Directorul Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

   

 Art. 3 Prezenta hotărâre se  publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 400 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în 

ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

http://www.ghiseul.ro/
http://www.impozitelocale2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul  

de investiții ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre” 

 

 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și 

a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre”; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5278/28.11.2018 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. 135518/12.12.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 138866/22.11.2018 emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice referitoare la încheierea contractelor de finanțare multianuală pentru obiectivele care beneficiază 

de finanțare în cadrul PNDL 2017 - 2020; 

 -  Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către 

d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării 

tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor 

existente, indicativ P 100-3/2008"; 

 - 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, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ―Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic 

―Ady Endre‖; 

 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizul general aferenți obiectivului de investiții 

―consolidare - reabilitare Liceul Teoretic Ady Endre‖ potrivit anexei ce conține un număr de 196 pagini și 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții ―consolidare - reabilitare Liceul 

Teoretic Ady Endre‖ este de 8.363.163,62 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.790.788,98 Euro, inclusiv 

TVA, din care C+M: 6.540.023,08 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.402.794,96 Euro, inclusiv TVA  

  Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,6701 lei valabil pentru luna 

octombrie 2018. 

  

 Art. 2 Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 128/2010 privind aprobarea indicatorilor  tehnico - 

economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic 

Ady Endre” își încetează aplicabilitatea. 
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  Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 401 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care  

nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare  

Locală 2017 – 2020 pentru obiectivul de investiții consolidare  - reabilitare  

Liceul Teoretic Ady Endre 

 

 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 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a 

cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală 2017 – 2020 pentru obiectivul de investiții consolidare  - reabilitare Liceul Teoretic Ady 

Endre 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 134157/07.12.2018 prezentată de Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 138866/22.11.2018, 

înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 130059/27.11.2018 

 - Raportul de specialitate nr. 134626/11.12.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către 

d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 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, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017; 

 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice  nr. 1.851/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6263/2018 pentru completarea 

și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3607/11.07.2017 

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și a sumele alocate acestora pentru finanțarea în cadrul 

Programului național de dezvoltare locală, pentru Sectorul 2, Municipiul București, în perioada 2017 – 

2020; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului București pe anul 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici și a devizului general pentru obiectivul de intervenții ,,Lucrări de intervenție pentru Liceul 

Teoretic Ady Endre‖. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

   
H O T Ă R Ă Ș T E 

  

 Art. 1 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se 

finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală aferente obiectivului 

de  investiție consolidare - reabilitare Liceul Teoretic ,,Ady Endre‖, conform anexei ce conține o pagină și 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 



311 

 

Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 402 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, incusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente  

implementării programului educațional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a 

cheltuielilor aferente implementării programului educațional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” 

 Analizând : 

 - Nota de fundamentare nr. 135687/12.12.2018 prezentată de Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 135885/13.12.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare ; 

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

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a 

indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 793/2018 privind împuternicirea expresă 

a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, în vederea implementării proiectului educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 

2", prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie – 

21 decembrie 2019; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 323/2018 privind aprobarea și implementarea programului 

educațional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2‖. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2)  lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat 

  

H O T Ă R Ă Ș T E 

  

 Art. 1 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării 

programului educațional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2‖, în sumă de 3.363.072 lei, conform anexelor 

nr.1-4, ce conțin un număr de 24 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 403 

București, 13.12.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 27 pagini, incusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

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 și implementarea proiectului ,,Green Floreasca” în incinta  

Școlii Gimnaziale ,,Maria Rosetti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului ,,Green 

Floreasca” în incinta Școlii Gimnaziale ,,Maria Rosetti” 

 Analizând : 

 - Nota de fundamentare nr. 134963/10.12.2018 prezentată de Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa înaintată de ,,Green Floreasca‖ înregistrată sub nr. 8344/16.07.2018 la 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. 135997/12.12.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios 

- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 135519/13.12.2018 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru, 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu 

Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare ; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a 

indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 
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 - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările 

și completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2)  lit. j) și q), respectiv 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 ĂȘ T E 

  

 Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local Sector 

2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, să hotărască cu privire la 

încheierea unui acord de parteneriat cu domnul Constantin Traian Gabriel, în calitate de manager al 

proiectului socio-educativ ,,Green Floreasca‖, proiect susținut prin Fondul IKEA pentru Mediul Urban, 

finanțat de IKEA România și gestionat de Fundația Comunitară București, în vederea implementării 

proiectului ,,Green Floreasca‖ de soluții eficiente energetic și instalării unor panouri fotovoltaice. 

  

 Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului ,,Green Floreasca‖ la imobilul situat în str. Giuseppe 

Garibaldi nr. 3 –Școala Gimnazială ,,Maria Rosetti‖. 

  

 Art. 3  (1)  Se aprobă Acordul - cadru  de parteneriat, în scopul implementării proiectului menționat 

la art. 1, conform anexei, ce conține un număr de 6 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

  (2) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

să încheie Acordul - cadru de parteneriat cu domnul Constantin Traian Gabriel în calitate de manager al 

proiectului ,,Green Floreasca‖, după emiterea acordului solicitat la art. 1. 

 

  (3) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

să obțină toate avizele/autorizațiile necesare implementării și desfășurării acestui proiect. 

  

 Art. 4 Fondurile necesare achiziționării, montării și punerii în funcțiune a sistemului de panouri 

fotovoltaice vor fi asigurate din bugetul proiectului ,,Green Floreasca‖. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare și produce efecte juridice după obținerea acordului 

Consiliului General al Municipiului București, în condițiile art. 81 alin. (2) lit. ,,q‖ din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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  Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și Școala Gimnazială ,,Maria Rosetti‖, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 404 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, incusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul  

Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 135984/12.12.2018 prezentat de Serviciul Management Situații de 

Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații 

Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de 

către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților 

administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, 

în funcție de tipurile de riscuri specifice; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

 - Ordinul ministrului administrației și internelor 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 

a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor. 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 8 și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

București, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 236 pagini și face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. 2 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 117/2014 privind 

aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, își 

încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 3  Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Serviciul Management Situații de Urgență vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2) Anexa se comunică instituțiilor interesate, se publică pe site-ul www.ps2.ro şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sector 2. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 405 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 238 pagini, inclusiv anexa,  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul București 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind   

transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul  

aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de  

Asistență Socială și  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural  

„Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului  

București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 84/2018 privind transmiterea 

unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora,  din 

administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului 

Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București. 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive a consilierilor locali UNPR, prin reprezentant Jean Costache, consilier local; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare;            

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în 

Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, 

prin Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului 

Cultural „Mihai Eminescu‖ aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2017 pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 

52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos. 

Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ș T E 

  

 Art. 1. Articolul 1 (1) din H.C.L. nr. 84/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. 

Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural 

„Mihai Eminescu‖ aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, se 

modificăși se completează după cum urmează : 

 ”Articolul 1(1). Se aprobă transmiterea corpului C8 din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon 

nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestuia, conform anexelor nr. 1-3.5, din administrarea Consiliului 

Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în 

administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în scopul desfășurării de activități culturale, 

de tineret și sport și alte activități în beneficiul comunității.” 

  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind  transmiterea 

unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora,  din 

administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecția Copilului 

Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile. 

  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.     

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 406 

București, 13.12.2018 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt i în 

ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.. 



321 

 

ROMÂNIA 

Municipiul București 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului  

Cultural Mihai Eminescu 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor 

aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de dl Dan Cristian Popescu,  Viceprimarul Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul 

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter 

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 

București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare; 

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

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R ĂȘ T E 

  

 Art.1 Se aprobă procedura de închiriere  a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai 

Eminescu, potrivit Anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă prețul minim de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai 

Eminescu, potrivit Anexei nr.8 la procedură, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3 Se mandatează Centrul Cultural Mihai Eminescu să întocmească caietele de sarcini și să 

organizeze procedura de licitație publică în vederea închirierii spațiilor aflate în administrarea Centrului 

Cultural Mihai Eminescu. 

  

 Art. 4 Se mandatează Centrul Cultural Mihai Eminescu să numească Comisia de evaluare a 

ofertelor primite în vederea închirierii spațiilor administrate. 

  

 Art. 5 Se mandatează Centrul Cultural Mihai Eminescu să numească Comisia de soluționare a 

contestațiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor. 

  

 Art. 6 Începând cu data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 

203/2018, își încetează aplicabilitatea. 

  

 Art. 7  Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Managerul Centrului Cultural Mihai 

Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

    ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 407 

București, 13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București în ședința extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

  



323 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Construcție pentru administrare şi întreținere tip pavilion metalic- 

RHpropus=Pînalt, pe un teren situat în 

Aleea Lunca Corbului nr. 2A (fost nr. 2, lot 2), Sector 3" 

 

Consiliul General 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 public 

 locale nr. 215 /2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 234415/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitatenr. 123/19.10.2018 al Arhitectului Șef; 

 -  Adresa nr. 231959/26.102018 Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 -  Ordinul nr. 2701/2010 MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare consultare a 

publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 -  Planului Urbanistic General al Municipiului București 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 in considerare: 

 -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/LC/40/19.10.2018;  

 -  Raportul informării și consultării publicului nr. 121/19.10.2018; 

 -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 122/19.10.2018; 

 -  Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, 

conservarea și valorificarea monumentelor istorice;  

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

publică, republicată. 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu Construcţie pentru 

administrare întreţinere tip pavilion metalic - RH propus=Pînalt pe un teren situat în Aleea Lunca Corbului 

nr.2A (fost nr.2, lot 2). sector 3", proprietate privată persoane fizice, suprafaţă de 2.938,00 mp conform 

acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobä Raportul informärii şi consultärii publicului nr. 121/19.10.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în  evidențele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară documentația specifică 

prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplintre 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  570 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„lmobil S+P+1E+M, servicii comerciale, birouri și două locuințe 

individuale, pe un teren situat Strada Lt. Alexandru Popescu nr. 11B 

(fost nr. 3-11, lot 2), 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr.234413/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr.117/19.10.2018 al Arhitectului Sef; 

 -  Adresa nr. 231959/26.10.2018 Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 -  Planului Urbanistic General al Municipiului București 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 și nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 -  Avizul Arhitectului Sef nr.D/LPA/14/19.10.2018; 

 -  Raportul informärii consultärii publicului nr. 115/19.10.2018; 

 -  Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 116/19.10.2018; 

 -  Raportul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanisticä, fond locativ și arhitectură, protecția, 

conservarea și valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu , ‗‘Imobil S+P+ 1E+M, 

servicii comerciale, birouri și două locuințe individuale, pe un teren situat în Strada Lt. Alexandru Popescu 

nr.11B (fost nr. 3-11, lot 2), sector 3’’ proprietate privată persoană juridică, cu suprafață de 423, 00 mp 

conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef şi Planul de 

reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Raportul informarii și consultării publicului nr. 115/19.10.2018. 

 

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

pană la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  571 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

„Imobil cu funcțiune mixtă - cabinete medicale (la parter) și locuințe 

RHpropus=D+P+2E+3Eretras pe un teren situat în 

Strada Ilioara nr. 12F (fost nr.16), Sector 3  

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 234409/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr. 108/19.10.2018 al Arhitectului Șef; 

 -  Adresa nr. 231959/26.10.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 -  Ordinul nr. 2701/2001 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 -  Planului Urbanistic General al Municipiului București 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 și nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/l/37/19.1o.2018; 

 -  Raportul informării şi consultării publicului nr. 106/19.10.2018; 

 -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 107/19.10.2018; 

 -  Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, 

protecția, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiune mixtă - 

cabinete medicale (la parter) și locuințe, RHpropus=D+P+2E+3Eretras, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 

12F (fost nr. 16), sector 3 ", proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 235,00 mp conform acte 

(239,00 mp conform măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul 

Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 106/19.10.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifica și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6 Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  572 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„lmobil de locuințe colective -RHpropus =S+P+2E+M, 

pe un teren situat în Drumul Gura Crivățului nr.39 

(fost Drumul Gura Caliței nr. 3-7, lot 1/2), Sector 3 

 

Consiliului 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 234405/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr. 111/19.10.2018 al Arhitectului Șef; 

 -  Adresa nr. 231959/26.10.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 -  Ordinul 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 București 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 și nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/GC/46/19.10.2018; 

 -  Raportul informării consultării publicului nr. 109/19.10.2018; 

 -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 110/19.10.2018; 

 -  Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, 

conservarea și valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „lmobil de locuințe colective - 

-RHpropus =S+P+2E+M pe un teren situat în Drumul Gura Crivățului nr.39 (fost Drumul Gura Caliței nr. 3-7, 

lot 1/2), sector 3„ proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 2.066,00 mp conform acte în 

conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobä Raportul informării și consultării publicului nr. 109/19.10.2018. 

 

 Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art.4 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bucureşti documentația 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5 Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  573 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

,,Imobil locuințe colective – RHpropus=P(liber)+4E, pe un teren situat 

în Strada Brândușelor nr.6B, Sector 3,, 

 

Consiliului 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 234399/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr.120/19.10.2018 al Arhitectului Șef; 

 -  Adresa nr. 231959/26.10.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și 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. 

224/15.122015 nr.341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 

 -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/B/16/19.10.2018; 

 -  Raportul informării şi consultării publicului nr. 118/19.10.2018; 

 -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 119/19.10.2018; 

 -  Raportul Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, 

conservarea și valorificarea monumentelor istorice;  

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Imobil locuințe colective - 

RHpropus=P(liber)+4E pe un teren situat în Strada Brândușelor nr. 6B, sector 3,, proprietate privată 

persoane fizice, cu suprafața de 473,83 mp conform acte (520,00 mp conform măsurătorilor cadastrale), în 

conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă Raportul informării consultării publicului nr. 118/19.10.2018. 

 

 Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația 

specifică prevăzută în norme. 

 

  Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  574 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privin aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

,,Locuință colectivă cu două unități locative – RHpropus=P+2E+M, 

pe un teren situat în Strada Băbeni nr.19A, Sector 3,, 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr.234395/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr. 105/19.10.2018 al Arhitectului Șef; 

 -  Adresa nr. 231959/26.10.2018 Arhitectului Șef- Serviciul Documentații de Urbanism;  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a 

publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

 -  Planului Urbanistic General al Municipiului 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. 224/15.122015 și 

nr.341/14 06.2018. 

Luând în considerare: 

 -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/B/44/19.10.2018; 

 -  Raportul informării consultării publicului nr. 103/19.10.2018; 

 -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 104/19.102018; 

 -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, 

conservarea și valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuință colectivă cu două 

unități locative – RHpropus=P+2E+M pe un teren situat, în Strada Băbeni nr. 194, sector 3,, proprietate 

privată persoane fizice, cu suprafața de 210,00 mp conform acte (213,61 mp conform măsurătorilor 

cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef Planul de reglementări 

urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 103/19.10.2018. 

 

 Art.3 prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația 

specifică previzută în norme. 

 

 Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  575 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

,,Imobil locuință – RHpropus=P+2E+M, pe un teren situat în  

Strada Alexandru Moruzzi Voievod nr.12 (fost nr. 98) Sector 3,, 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -      Expunerea de motive nr. 2343790/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3;  

 -      Raportul de specialitate nr.114/19.10.2018 al Arhitectului Șef; 

 -      Adresa nr. 231959/26.10.2018 Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;  

În conformitate cu prevederile: 

         -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

         -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice, 

         -    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, 

prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.122012, nr. 

224/15.122015 și nr.341/14.06.2018  

Luând în considerare: 

 -     Avizul Arhitectului Șef nr. D/AMV/42/19.10.2018; 

 -     Raportul informării consultării publicului nr. 112/19.10.2018;  

 -     Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 113/19.102018; 

 -     Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, 

conservarea și valorificarea monumentelor istorice; 

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

publică, republicată. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin, (2) lit. e) 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ,,Imobil locuință – 

RHpropus=P+2E+M, pe un teren situat în Strada Alexandru Moruzzi Voievod nr.12 (fost nr. 98) Sector 3,, 

proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 381,62 mp conform acte (385,00 mp conform 

măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul 

de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta. 

 

 Art. 2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 112/19.10.2018. 

 

Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire 

până la obținerea autorizației de construire. 

 

 Art. 4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija 

beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația 

specifică prevăzută în norme. 

 

 Art. 5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 

 

 Art. 6 Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETAR 

  MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  576 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 referitoare la 

,,Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe- 

condominii din Sectorul 3", cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

 

Având în vedere, 

 -  Expunerea de motive nr.278145/CP/13.12.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr. 277670/13.12.2018 al Direcției Investiții și Achiziții; 

 -  HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea 

termică a blocurilor de locuințe — condominii din Sectorul 3", cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Adresa nr. 277671/13.122018 a Direcției Investiții și Achiziții; 

În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 19, lit b) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Ordinului comun nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, 

al Ministrului Finanțelor Publice al Viceprim - Ministrului, Ministrul Administrației Internelor, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe; 

 -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând considerare: 

 -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 -     Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin (1) art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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 Art. 1 Se aprobă actualizarea „Programului local multinațional privind creșterea performanței 

energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3" conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, urmare completării cu alte 4 asociații de proprietari, respectiv pozițiile 1892— 1895. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții şi Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  577 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind adoptarea unor măsuri în vederea utilizării spațiilor/terenurilor 

excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

aflate pe raza Sectorului 3 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 277567/CP/13.12.2018 a PrimaruluiSectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate 273824/10.12.2018 al Direcției Învățământ Culturä — Serviciul 

Administrare Unități de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult; 

 -    Adresa nr.273828/10.12.2018 a Direcției Învățământ Cultură — Serviciul Administrare Unități 

de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;  

În conformitate cu prevederile: 

 -  Art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Art.868 și Titlul IX - Capitolul V din Codul Civil; 

 -  Art. 123 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. 14-16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 

modificările și completările ulterioare ; 

 -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în 

administrația publică; 

Luând in considerare: 

 -     Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; 

 -      Raportul Comislei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 -     Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioate 
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HOTĂRĂȘTE:  

 

 Art. 1. Se aprobă  „Regulamentul - cadru în vederea închirierii utilizării temporare a 

spațiilor/terenurilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 

3", conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă tarifele minimale de la care se pornește licitația publică în vederea închirierii 

spațiilor/terenurilor disponibile excedentare ale unităților de învățământ, prevăzute în anexa nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă tarifele minimale pentru utilizarea temporară a spațiilor/terenurilor disponibile 

excedentare ale unităților de învățământ, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. Se împuternicesc directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza 

Sectorului 3 pentru organizarea desfășurarea licitației publice, încheierea contractelor de închiriere a celor 

de utilizare temporară. 

 

 Art. 5 Contractele de închiriere și contractele de utilizare temporară aflate în derulare la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri sau care urmează să fie semnate, vor fi adaptate din punctul de vedere al 

clauzelor contractuale al tarifelor minime aprobate prin prezenta hotărâre, începând cu luna următoare 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. Direcția Învățământ Cultură comunică lunar cifre către Direcția Asistență Legislativă, pentru 

informarea consilierilor locali, copii ale contractelor de închiriere și/sau a contractelor de utilizare temporară 

încheiate de unitățile de invățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 3. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Învățământ Cultură și unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

NR.  580 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale ce pot fi anulate, aflate în sold la 

data de 31 decembrie a anului în curs 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

. 

 

Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 278151/CP/13.12.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr.276237/12.12.2018 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale; 

 -  Adresa nr. 276240/12.12.2018 a Generale Impozite și Taxe Locale:  

În conformitate cu prevederile: 

 -      Art. 266 alin. (6) din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Luând în considerare: 

 -    Raportul Comisiei de studii,  prognoze economico-sociale, buget finanțe; 

 -     Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 45 (1) și art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se stabilește plafonul creanțelor fiscale ce pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 

decembrie a anului în curs, la un cuantum maxim de 20 lei, datorate de către persoanele fizice juridice ca 

urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului local al Sectorului 3. 

 

 Art. 2.Se aprobă anularea creanțelor fiscale care se încadrează în prevederile art. 1. 
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 Art. 3.Plafonul creanțelor prevăzut la art. 1 se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate 

de debitor, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului în curs. 

 

 Art. 4.Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  581 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor de priorități pentru locuințele ce se vor repartiza în 

anul 2019, conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -    Expunerea de motive nr. 282076/CP/17.12.2018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr. 279741/14.12.2018 al Direcției Juridice Serviciul Legislație și Avizare 

Contracte - Compartiment Fond Imobiliar; 

 -  Procesul-verbal nr. 13/13.12.2018 al Comisiei pentru repartizarea locuințelor conform Legii 

locuințelor nr. 114/1996. 

 -  Adresa nr. 279743/14.12.2018 a Directiei Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte - 

Compartiment Fond Imobiliar;  

În conformitate cu prevederile: 

 -     Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările uIterioare; 

 -     Art. 21 alin. (2) din Norma metodologică pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței 

nr. 114/1996, aprobată prin HGR nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare,; 

Luând în considerare: 

 -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectarea 

drepturilor cetățenilor; 

 -     Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, 

ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass•media;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE : 
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 Art. 1. Se aprobă listete de priorități pentru locuințele ce se vor repartiza în anul 2019 conform 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Viceprimarul Sectomlui 3 prin Direcția Juridică - Compartimentul Fond Imobiliar, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  591 

DIN  19.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 164/31.10.2011, referitoare la listele de inventariere a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aflate în raza 

administrativ teritorială a Sectorului 3, modificată și completată prin 

HCLS 3 nr. 311/28.11.2014 

 

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20185 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 19.12.2018 

 

Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive nr. 282070/CP/17.122018 a Primarului Sectorului 3; 

 -  Raportul de specialitate nr. 281196/17.12.2018 al Direcției Administrative și Management 

Informațional - Serviciul Administrativ; 

 -  HCLS 3 nr. 164/31.10.2011 privind aprobarea listelor de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului București, aflate în raza administrativ-teritorialä a Sectorului 3, 

modificată și completată prin HCLS 3 nr. 311/28.11.2014; 

 -  Adresa nr. 2255/19.10.2018 a Primăriei Municipiului București, înregistrată cu nr. 

228778/PS3/23.10.2018; 

 -      Adresa nr. 281202/17.12.2018 a Direcției Administrative Management Informațional - Serviciul 

Administrativ  

În conformitate cu prevederile: 

 -   Art. 3 alin. (3), art. 20 și art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -    HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

 -     Art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare: 

 -    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement; 

 -    Raportul Cornisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea 

drepturilor cetățenilor; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE  

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea unui număr de 83 poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 164/31.10.2011, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 311/28.11.2014, conform anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă abrogarea unui număr de 46 poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 164/31.10.2011, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 311/28.11.2014, nr. 699, 700, 

702, 706, 711, 712, 715, 729, 737, 779, 780-788, 792, 798, 800-804, 806, 807, 818, 819, 827, 829, 831, 

832, 835, 836, 841 - 847, 850, 851, 854-856. 

 

 Art. 3 Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

164/31.10.2011 modificată și completată prin HCLS 3 nr. 311/28.11.2014, cu 20 noi poziții, pozițiile 3485 - 

3504, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Administrativ, va lua măsuri de ducere la îndeplinirea a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IULIANA VĂDUVA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIŢĂ 

 

NR.  592 

DIN  19.12.2018 
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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 si cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.8.1/9678/04.12.2018 al Direcţiei Economice; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 

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) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 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 si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 770.059 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; 

 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 și acțiuni externe 

 - Anexa 3.1 - cap.51.02.01.03                   - Primăria sector 4 autorități executive 

 - Anexa 3.2 - cap.51.02.01.03          - D.G.I.T.L 

 - Anexa 3.3 - cap.51.02.01.03          - D.A.U.I. 

 - 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  - învățământ preșcolar 

 - Anexa 5.2 - cap.65.02.03.01    - DAUI - învățământ preșcolar 

 - Anexa 5.3 - cap.65.02.03.02    - PS4- învățământ primar 

 - Anexa 5.4 - cap.65.02.03.02    - DAUI - învățământ 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 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 6.1 - cap.67.02.03.30                -Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO  

„N. Bălcescu‖ 

 - Anexa 6.2- cap.67.02.05.03         - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze                           

sportive şi de agrement  

 - Anexa 7.  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 7.1 - cap.68.02.    - Asistenţă socială 

 - Anexa 7.2 - cap.68.02.04.   - Asistenţă acordată persoanelor în vârstă – CIA 

 - Anexa 7.3 - cap.68.02.05.02   - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 7.4 - cap.68.02.06.01   - Copii 

 - Anexa 7.5 - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 7.6   - cap.68.02.50.50  - Alte cheltuieli în domeniul asist. sociale 

 

 - Anexa 8.  - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 8.1 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 9. - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 9.1  - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 - Anexa 9.2 - cap.84.02.50   - Direcția Mobilitate Urbană 

 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. 10. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4‖; 

 - Anexa nr. 11, ,,Lista de investiţii a Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „N. 

Bălcescu‖  

 - Anexa nr. 12, ,,Lista de investiţii a Direcției de Mobilitate Urbană‖; 

 - Anexa nr. 13, 13.1, ,,Lista de investiţii a Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ‖ 

 - Anexa nr. 14, 14.1, ,,Lista de investiţii a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale ‖ 
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 Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții 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. 15, ,,Lista obiectivelor de investiții 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 instituțiile 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 298/05.12.2018 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  

”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în incinta Grand Arena Mall, etaj 1” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 2936/29.11.2018 al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 263/02.10.2018 privind aprobarea închirierii de către Direcția 

de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul 

Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata 

lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare; 

 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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ‖Amenajare spațiu cu 

funcțiunea de grădiniță în incinta Grand Arena Mall, etaj 1‖, prevăzuți în Anexă, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă predarea documentațiilor tehnico-economice privind obiectivul de investiții 

menționat la art. 1 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării și derulării investiției.   

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 299/05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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,  

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea documentației tehnico-economice prin introducerea unei soluții tehnice 

pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din  

ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului”  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/1208/20.11.2018; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și a 

indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții ―Modernizare, 

extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului‖; 

 Art.44 din Legea nr. 273/1996 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;   

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea documentației tehnico-economice prin introducerea unei soluții tehnice 

pentru obiectivul de investiții ―Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul 

Piața agroalimentară Berceni – Sudului‖, conform Anexei la prezenta. 

 Art. 2 Actul juridic în baza căruia vor fi puse la dispoziție echipamentele, va fi împrumutul de 

folosință cu titlu de despăgubire pe durata lipsei branșamentului, iar cheltuielile privind exploatarea și 

mentenanța vor fi în sarcina împrumutatului.  

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 300/05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018, 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, 

recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața 

Progresul” 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de raportul de specialitate al Direcţiei Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 

4 nr. 5800/27.11.2018; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere: 

 - H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit.i) și art.115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții 

,,Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru 

Piața Progresul‖, conform Anexei la prezenta. 

 

 Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor, iar 

comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 



359 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 301/05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unei solicitări Consiliului General al Municipiului București de constatare a  

inexistenței, în acest moment, a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și scoaterea  

lor din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform  

Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. P.16.2/130/29.11.2018 al Direcției Autorizări - Biroul Patrimoniu și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

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

 H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008, cu modificările și 

completările ulterioare, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(3), art. 81 alin. (2) lit. f) 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 Consiliului General al Municipiului București să constate inexistența, în acest 

moment, a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și scoaterea lor din Inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 

186/08.05.2008, pag. 201. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 302/05.12.2018 
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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 

pentru aprobarea documentației, indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor pentru 

 proiectul cu titlul „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, în 

vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 -    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

          -   Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte nr. 

P.9.4/550/27.11.2018; 

 -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

București 

 -  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

          -   Ghidul Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 

10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în 

educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 

Obiectiv Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului; 

         -    Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității 

cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 -  HCL S4 nr.170/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții 

Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190‖ și aprobarea principalilor indicatori tehnico 

economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin 

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 -  HCGMB nr.151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 

 -  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; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și lit. j) 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 documentația, indicatorii tehnico-economici și cheltuielile pentru proiectul cu titlul 

„Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190‖, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

 

 Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii 

Gimnaziale nr.190‖ în cuantum de 9.572.796,42 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 

9.300.000,00 lei. 

 

 Art.3 Se aprobă contribuția proprie de 2% în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în 

cuantum de 186.000,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Lucrări de construcții Grădinița în incinta 

Școlii Gimnaziale nr.190‖. 

 

 Art.4 Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Lucrări de construcții Grădinița în incinta 

Școlii Gimnaziale nr.190‖, în cuantum de 272.796,42 lei. 

 

 Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către 

Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 303/05.12.2018 

 

 

*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 îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de 

către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și  

clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al  

Sectorului 4 

  

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Direcției Gospodărire Locală cu nr. P.18/6006/29.11.2018; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 22/30.08.2012 privind revenirea 

clădirilor şi terenurilor ce se află în folosinţa gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat Sector 

4 S.A. în administrarea Consiliului Local Sector 4; 

 Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 130/31.05.2017 privind revenirea în 

administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, sector 4, din folosința 

gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A.; 

 Văzând prevederile art. 8 alin. (4) și art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) precum și art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se aprobă îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către 

Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în 

Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, după cum urmează: 
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1.  În titlul hotărârii se va citi „...și închirierea imobilelor...‖ în loc de ‖...în vederea închirierii imobilelor...‖ 

iar titlul va avea următorul cuprins: 

 ‖Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind 

desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și 

închirierea imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4‖ 

 

2.  La art. 1 din hotărâre se va citi „...și închirierea imobilelor...‖ în loc de ‖...în vederea închirierii 

imobilelor...‖, iar art.1 va avea următorul cuprins: 

 ‖Se aprobă Procedura privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 4 și închirierea imobilelor – teren în suprafață de 11.908,22 mp și 

clădiri în suprafață de 1470,20 mp, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4, Anexă la prezenta.‖ 

 

3.  La paragraful nr. 6 din preambulul hotărârii se va citi ‖...art. 45 alin. (3)...‖ în loc de ‖...art. 45 alin. 

(2)..., acesta având următorul cuprins:  

‖ În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) precum și art. 115 alin. (1) lit. b, din 

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

ulterioare;‖ 

 

4     La art. 32 din Anexa hotărârii se va citi ‖... din motive imputabile…‖ în loc de ‖…din motive 

independente de voința lor...‖, iar art. 32 va avea următorul cuprins: 

  

 ‖În ipoteza în care nu se prezintă niciun ofertant, o noua licitație publică cu strigare se va reorganiza 

în condiții identice și la același preț de pornire, cu mențiunea ca ofertanții inițiali, care din motive imputabile 

nu s-au prezentat la licitațiile pentru care au depus oferte, pierd dreptul de a mai participa la procedurile 

ulterioare organizate pentru închirierea imobilelor.‖ 

  

 Art. II.  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 se va 

efectua 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 304/05.12.2018 
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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 contractului de management administrativ-financiar încheiat între 

directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 

 Raportul de specialitate nr. 9375/04.12.2018 al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Art. 24 alin. (5), alin. (6) și Anexa nr. 8 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3969/2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor 

de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Art. 106 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera j) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă contractul de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților 

de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei la prezenta. 

 Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractele de management 

administrativ-financiar cu directorii unităților de învățământ de stat precum și actele adiționale la acestea. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 305/05.12.2018 

 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul Local Sector4 

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 

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la 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  

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 3541/28.11.2018 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; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate 

Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;  

 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, modificată și completată 

prin HCLS 4 nr. 75/31.02.2017 și HCLS 4 nr. 219/30.08.2018 ;  

 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;  

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin. (l) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea administraţiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr. 150/19.12.2016 privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidenţiale pe raza sectorului 4 

al municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare, 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 306/05.12.2018 

*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 însușirea și asumarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4  

pentru perioada 2016-2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4  

- Raportul de Specialitate nr. P9.4/541/23.11.2018 al Serviciului Management Proiecte, Direcția 

Investiții 

- Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 

- Obiectivele tematice al Fondurilor Structurale și de Investiții și ale cadrului strategic comun 2016-

2020 – Priorități Europa 2020 

- Hotărârea Guvernului 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030 

- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se însușește și se asumă Strategia de Dezvoltare a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

pentru perioada 2016-2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de 

specialitate vor 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 307/05.12.2018 

*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 

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector nr.4 

nr.259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat 

în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea 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. 5550 din 05.11.2018; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 - Procesul-Verbal de afișare nr. P.11.4/926/14.11.2018;  

 Luând în considerare : 

 - prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004 prin care a fost 

înființată Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, ca instituție publică cu personalitate juridică, 

finanțată exclusiv din venituri extrabugetare; 

 - prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.01.2015 privind 

reorganizarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, potrivit cărora instituția se reorganizează sub 

denumirea Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe 

Gestionarea Activități Comerciale Sector 4, cu modificările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

 - prevederile Hotărârii Guvernului 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 ulterioare, 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii 

de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, 
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 - prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 426/26.07.2018 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în 

administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.32/2007 și a 

Hotărârii C.G.M.B. nr.268/2010; 

 Prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.g), lit. o) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile 

prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități 

Comerciale Sector 4 se modifică și completează după cum urmează: 

1. Numărul curent 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Nr. crt. Modul de utilizare a structurilor de 

vânzare și a serviciilor prestate 

U.M. Piața Progresul și 

Piața Sudului 

Taxa în lei 

Piața Apărătorii  

Patriei și Piața 

Covasna 

Taxa în lei 

15. Loc închiriere teren în exterior –  

pentru vânzare flori, răsaduri,  

semințe, produse artizanale și 

meșteșugărești 

 

mp/zi 

 

 

8 

 

 

5 

 

2. După numărul curent 20 , se adaugă numărul curent 21 și 22 care va avea următorul cuprins: 

 

Nr. crt. Modul de utilizare a structurilor de 

vânzare și a serviciilor prestate 

U.M. Piața Progresul și 

Piața Sudului 

Taxa în lei 

Piața Apărătorii  

Patriei și Piața 

Covasna 

Taxa în lei 

21. Loc închiriere teren în exterior –  

pentru chioșc vânzare presă, cărți și 

totem publicitar. 

 

mp/zi 

 

 

2 

 

 

2 

22. Loc închiriere teren (spațiu) pentru 

activități social culturale, prestate  

de persoane fizice și juridice  

private, cu caracter sezonier, cu 

ocazia sărbătorilor religioase,  

naționale și cu alte ocazii.   

 

mp/zi 

 

 

2 

 

 

2 
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3. Nota de la anexă se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Notă: Prezentele tarife includ utilitățile și prestațiile aferente, cu excepția celor de la poz. 8, 16, 17, 18, 19, 

21 și 22 pentru care se plătesc separat utilitățile. 

 Taxa de salubrizare se plătește de către toți comercianții conform Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 4 prin care se reglementează acest domeniu. 

 

 Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și directorul Direcției Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar 

comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.    

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 308/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

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 Centrului Medico-Social “Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Centrului Medico-Social ―Sfântul Andrei― nr. 

A7/1982/26.11.2018; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ținând seama de: 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 

funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale și ale Instrucțiunilor nr.1/507 /2003 de 

aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale 

aprobate prin HGR nr.412/2003; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/2003 de înființare a Centrului Medico-Social ―Sf. 

Luca‖ și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 78/2013 prin care Centrul Medico-Social ―Sf. Luca‖ 

își schimbă denumirea în Centrul Medico-Social ―Sf. Andrei‖; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 61/2008 prin care DGASPC S4 a preluat în subordine 

Centrul Medico-Social ―Sf. Andrei‖; 

 Prevederile H.C.G.M.B. nr. 272 din 05/12/2002 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 – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

farmaciilor şi drogheriilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Autorizația de Funcționare a Farmaciei nr. 10931/EN 7113/2013; 

 Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică ; 

 H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de 

asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi 
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personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(1), 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; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Centrului Medico-Social ―Sfântul Andrei―, conform Anexei nr. 1 la  prezenta 

hotărâre.  

Art.2. Se aprobă Statul de Funcții al Centrului Medico-Social ―Sfântul Andrei―, conform Anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Medico-Social ―Sfântul Andrei―, 

conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.17/29.07.2016 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

Centrului Medico-Social ―Sfântul Andrei―, își încetează aplicabilitatea; 

Art.5. Secretarul Sectorului 4 și Centrul Medico-Social ―Sfântul Andrei― vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competențelor legale, 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 309/05.12.2018 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Metodologiei de internare în cadrul Centrului Medico–Social “Sfântul Andrei” 

aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a  

contractului pentru acordarea de servicii medico-sociale și a angajamentelor de plată 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Raportul de specialitate Nr. A7/1981/26.11.2018 al Centrului Medico-Social ―Sfântul 

Andrei―; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale și ale Instrucțiunilor nr.1/507 

/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-

sociale aprobate prin HGR nr.412/2003; 

 Având în vedere Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Familiei și Ministrului Muncii și Solidarității 

Sociale nr. 491/180/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se 

internează în unitățile de asistență medico-sociale; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an 

pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de 

asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară 

modificată prin H.G. nr. 932/2016 și H.G. nr.853/2017; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Anexa nr. 10 din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale 

acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte; 

 În baza H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și Regulamentelor-

cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;   

 În baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare și H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

197/2012 cu modificările și completările ulterioare; 
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 Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de 

cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 

contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele 

rezidențiale; 

 Ținând seama de Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență 

socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vîrstnice; 

  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/2003 de înființare a Centrului 

Medico-Social ―Sf. Luca‖ și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 78/2013 prin care Centrul 

Medico-Social ―Sf. Luca‖ își schimbă denumirea în Centrul Medico-Social ―Sf. Andrei‖; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 61/2008 prin care DGASPC S4 a 

preluat în subordine Centrul Medico-Social ―Sf. Andrei‖; 

 Având în vedere H.C.L.S 4 nr.71/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 

Regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 4;   

 În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 272 din 05/12/2002 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 prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.e) și j) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 Art.1. Se aprobă Metodologia de internare în Centrul Medico-Social ―Sfântul Andrei― aflat în 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă modelul contractului pentru acordarea de servicii medico-sociale încheiat între 

Centrul Medico-Social ―Sfântul Andrei― și beneficiarii serviciului, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă angajamentele de plată ale beneficiarului și ale persoanei care se obligă la plată, 

conform Anexelor nr. 3, respectiv nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 București nr. 124/29.11.2016 își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.5. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 

și Centrul Medico-Social ―Sfântul Andrei― vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor legale, iar comunicarea se va face 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 310/05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

                  privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, între  

 titularii contractelor de închiriere nr. 34468/11.06.2018, respectiv nr.  

20191/16.04.2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4, 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. P.11.2/1357/23.11.2018 al Direcției Relații Publice – Compartimentul Spațiu 

Locativ; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;  

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Solicitarea nr. 48642/07.08.2018, a doamnei  

privind schimbul de locuință; 

H.C.L. Sector 4 nr. 12/31.01.2018 privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe 

cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului B2 din Bdul. Metalurgiei, nr. 89, sector 4 și 

modificarea contractelor de închiriere;  

Prevederile Anexei nr. 1 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Prevederile art.868, art.1763 și art. 1777 din Codul Civil; 

În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4), art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă schimbul de locuinţe sociale, între doamna                                                     , 

titulara Contractului de închiriere nr. 34468/11.06.2018, în vigoare, care are ca obiect locuinţa situată în 

Bucureşti, Blvd. Metalurgiei nr. 89, bloc B2, parter, ap. 6, sector 4 şi                                                  ,        

titularul Contractului de închiriere nr. 20191/16.04.2018, în vigoare, care are ca obiect locuinţa situată în 

Bucureşti, Blvd. Metalurgiei nr. 89, bloc B2, etaj 3, ap. 51, sector 4. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să semneze contractele de 

închiriere, conform art.1 din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția 

Relații Publice – Compartimentul Spațiu Locativ, 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 311/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

                       Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de  

repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din  

locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin  

programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4, 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. P.11.2/1382/03.12.2018 întocmit de Direcția Relații Publice, prin 

Compartimentul Spațiu Locativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 

În conformitate cu: 

 

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/2018 privind aprobarea ―Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L.‖; 

 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 282/2018 privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor 

pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate 

închirierii, construite prin programul A.N.L.în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 3; 

 

În temeiul art. 45 alin. (3), 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; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I. Se aprobă modificarea H.C.L.S4 nr. 282/06.11.2018 2018 privind aprobarea listelor de repartizare a 

locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, 

destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, și Anexei 

nr. 1 conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. II. Primarul Sectorului 4 și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 312/05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

                    Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului contractului de locațiune pentru locuințele construite 

pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, aflate în administrarea  

Sectorului 4 al Municipiului București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4, 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. P.11.2/1368/27.11.2018 întocmit de Direcția Relații Publice, prin 

Compartimentul Spațiu Locativ, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului; 

 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 

În conformitate cu: 

 

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1), 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; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modelul contractului de locațiune pentru locuințele construite pentru tineri, prin programul 

A.N.L., destinate închirierii, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu 

Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 313/05.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

                   Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea duratei de amortizare, cota autorității publice locale pentru administrare,  

întreținere, reparații curente și capitale, aplicată tuturor titularilor de contracte și cota 

aplicată titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de înlocuire a  

construcției locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul A.N.L., în 

Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 3 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,  

 

Având în vedere: 

 

Raportul de specialitate nr. P.11.2/1361/27.11.2018 întocmit de Direcția Relații Publice, prin  

 

Compartimentul Spațiu Locativ, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului; 

 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 

În conformitate cu: 

 

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu  

 

modificările și completările ulterioare; 

 

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele  

 

normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

 

În temeiul art. 45 alin. (3), 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; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă durata de amortizare de 60 de ani pentru blocul Z.I.3, situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 

20, sector 4, Bucureșți. 

 

Art. 2 Se aprobă cota de 0,8% aplicată tuturor titularilor de contracte din blocul Z.I.3, situat în Șoseaua 

Vitan Bârzești nr. 20, la valoarea de înlocuire a construcției și destinată autorităților publice locale, pentru 

administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale. 

 

Art. 3 Se aprobă cota de 0,5%, destinată autorităților publice locale, aplicată titularilor de contracte care au 

împlinit vârsta de 35 ani din blocul Z.I.3, situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, la valoarea de înlocuire a 

construcției. 

 

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu 

Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, 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 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 314/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în  

proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui                                      și 

                      , situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/222/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/223/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/221/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 5/13 din data de 

01.11.2018, ce funcţionează în cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe un teren 

situat în  str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București. 
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 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui,                                                                                          

în suprafaţă de 291,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 315/05.12.2018 



388 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul 

în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui                              , situat în  

str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/231/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/232/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/230/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 4/13 din data de 

20.09.2018, ce funcţionează în cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe un teren 

situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București. 
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          Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui           , 

în suprafaţă de 166,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 316/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile locuințe individuale 

P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2319,00 mp, aparținând doamnei 

                            situat în Calea Șerban Vodă nr. 217C-217B, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/237/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/238/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/236/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 3/13 din data de 

01.11.2018, ce funcţionează în cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile locuințe individuale P+2E, 

pe un teren situat în Calea Șerban Vodă nr. 217C-217B, Sector 4, București. 
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          Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a doamnei                      

în suprafaţă de 2319,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 317/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință S+P+2E, pe terenul în proprietate  

particulară în suprafață de 155,00 mp, aparținând lui                    

                                                              , situat în str. Prașilei nr. 24A, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/240/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/241/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/239/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 3/13 din data de 20.09.2018, ce funcţionează în 

cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru locuință S+P+2E, pe un teren situat în str. 

Prașilei nr. 24A, Sector 4, București. 
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         Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui           

în suprafaţă de 155,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 318/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+1E, pe terenul  

proprietate particulară în suprafață de 329,00 mp, aparținând                            

                                                        situat în Bulevardul Alexandru Obregia nr. 19E, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/242/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/244/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/242/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 8/13 din 20.09.2018, ce funcţionează în cadrul 

Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei tehnice de urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+1E, pe un teren situat în 

Bulevardul Alexandru Obregia, nr. 19E, Sector 4, București. 
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          Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a                   

în suprafaţă de 329,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 319/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală P+M, pe  

terenul în proprietate particulară în suprafață de 148,00 mp, aparținând lui  

                                                                            situat în str. Dunării nr. 3, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/246/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/247/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/245/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 1/13 din data de 20.09.2018, ce funcţionează în 

cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală P+M, pe un 

teren situat în str. Dunării nr. 3, Sector 4, București. 
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          Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui           

în suprafaţă de 148,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 320/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală industrială pentru 

depozitare P înalt și corp administrativ P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de  

2.500,00 mp, aparținând firmei S.C. PROFI ART S.R.L., situat în Drumul Dealul Bradului  

nr. 169-173, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/249/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/250/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/248/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 10/11 din data de 

25.05.2018, ce funcţionează în cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală industrială pentru depozitare P 

înalt și corp administrativ P+1E, pe un teren situat în Drumul Dealul Bradului nr. 169-173, Sector 4, 

București. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a firmei 

S.C. PROFI ART S.R.L., în suprafaţă de 2500,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 321/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe  

S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților 

 

situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/255/03.12.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/256/03.12.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/257/03.12.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 1/6 din data de 03.12.2018, ce funcţionează în 

cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe 

S+P+2E+M, pe un teren situat în  str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București. 
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 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a soților în 

suprafaţă de 235,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 322/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+2E+M, pe terenul în  

         proprietate particulară în suprafață de 151,00 mp, aparținând lui                             

                                                                                          situat în str. Obolului nr. 1, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/234/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/235/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/233/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 4/13 din data de 01.11.2018, ce funcţionează în 

cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+2E+M, pe un teren situat 

în  str. Obolului nr. 1, Sector 4, București. 



403 

 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui  în 

suprafaţă de 151,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 323/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective 

Ds+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 350,00 mp, aparținând SC 

TODQUBIC ARHITECT SRL, situat în str. Preda Buzescu nr. 23A-23B, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/253/03.12.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/254/03.12.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/252/03.12.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 7/13 din data de 20.09.2018, ce funcţionează în 

cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective 

Ds+P+2E+M, pe un teren situat în str. Preda Buzescu nr. 23A-23B, Sector 4, București. 
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 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a firmei SC 

TODQUBIC ARHITECT SRL, în suprafaţă de 350,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 324/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare parțială, consolidare,  

recompartimentare, remodelare, extindere și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii  

unei locuințe P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 179,00 mp, aparținând  

                                                                 situat în str. Domnița Florica nr. 11, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/228/28.11.2018, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/229/28.11.2018 și Raportul informării și 

consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/227/28.11.2018; 

 Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 2/13 din data de 20.09.2018, ce funcţionează în 

cadrul Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 şi nr. 

224/2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. ―e‖, art. 81, alin. (2), lit.‖i‖ și art. 115 alin. (1), lit. ―b‖, din 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



407 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru desființare parțială, consolidare, 

recompartimentare, remodelare, extindere și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei 

locuințe P+1E+M, pe un teren situat în str. Domnița Florica nr. 11, Sector 4, București. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui            

și,                              în suprafaţă de 179,00 mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 325/05.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3  

luni, respectiv 01.01.2019-31.03.2019 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/1445/27.11.2018;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 245/20.09.2018 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv, 01.10.2018 

– 31.12.2018; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 35 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic. Se alege domnul Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU în funcţia de preşedinte de şedinţă 

al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.01.2019-31.03.2019. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

05.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 326/05.12.2018 
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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 si cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.8.1/9964/11.12.2018 al Direcţiei Economice; 

 

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) și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

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

 

 - Fila de buget privind Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, 

acordate prin filă de buget de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru anul 2018 în sumă totală de:  

1.600,00 mii lei 

 

 - Decizia nr. 82743/11.12.2018 a Directorului general al Direcţiei Generală Regională a Finanţelor 

Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru susținerea sistemului de protecția copilului și susținerea centrelor publice pentru persoane 

adulte cu handicap, - în valoare de: 

                                                                                                                       4.751,00 mii lei 

 

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 776.410  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;  – Buget Autofinanțate pe venituri și cheltuieli pe anul 2018; 

- Anexa nr. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 

1.22, 1.23, 1.24 – Proiect Buget Local pe venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări 2020 - 2022; 

 

 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: 
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 - Anexa 2.  - 49.02    - Buget local 

 - Anexa 3.  - capitol bugetar 51.02  - Autorități publice și acțiuni externe 

 - Anexa 3.1 - cap.51.02.01.03    - Primăria Sector 4 Autorități Executive 

 - Anexa 3.2 - cap.51.02.01.03   - D.G.I.T.L 

 - Anexa 3.3 - cap.51.02.01.03   - D.A.U.I. 

 - 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  

 - Anexa 5.1 - cap.65.02.03.01   - PS4  - învățământ preșcolar 

 - Anexa 5.2 - cap.65.02.03.01   - DAUI - învățământ preșcolar 

 - Anexa 5.3 - cap.65.02.03.02   - PS4 - învățământ primar 

 - Anexa 5.4 - cap.65.02.03.02   - DAUI - învățământ 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 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 6.1- cap.67.02.03.30                   - Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO 

„N. Bălcescu‖ 

 - Anexa 6.2 - cap.67.02.05.03    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone  

                                                                                verzi, baze sportive şi de agrement  

 - Anexa 7.  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 7.1 - cap.68.02.    - Asistenţă socială 

 - Anexa 7.2 - cap.68.02.05.02   - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 7.3 - cap.68.02.06.01   - Copii 

 - Anexa 7.4 - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 7.5 - cap.68.02.12.   - Centrul medico-social Sf. Andrei 

 - Anexa 7.6 - cap.68.02.15.   - Ajutor social  

 - Anexa 7.7 - cap.68.02.50.50           - Alte cheltuieli în domeniul asist. sociale 

 

 - Anexa 8.  - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 8.1 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 9. - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 9.1  - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 - Anexa 10 - capitol bugetar 65.10 - Învăţămînt  

  - cap. 65.10.04.02      - Învăţământ secundar superior  

 - Anexa 11 - capitol bugetar 68.10 - Asigurări şi asistenţă socială 

  - cap.68.10.12   - Unităţi de asistenţă medico-socială –  

                                                                      Centrul Medico-Social Sf. Andrei 
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 Art. 5. 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. 12. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4‖; 

 - Anexa nr. 13, 13.1 ,,Lista de investiţii a Centrului European Cultural si de Tineret pentru UNESCO 

„N. Bălcescu‖  

 - Anexa nr. 14, 14.1, ,,Lista de investiţii a Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ‖ 

 - Anexa nr. 15, 15.1, ,,Lista de investiţii a Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția 

Copilului ‖ 

 

 Art. 6. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții 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. 16,  ,,Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4‖; 

 

 Art. 7. 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 instituțiile 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 327/13.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de 

împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și  

semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului  

4, cu Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, precum și cu Primăria Satului Ostrița, Raionul  

Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina, pentru realizarea şi finanţarea unor programe comune culturale,  

sportive, de tineret, educaţionale și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate al 

Direcției Relații Interinstituționale nr.P.14./180/07.12.2018;   

 Solicitarea de cooperare și înfrățire a Primăriei Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, regiunea 

Cernăuți din Ucraina, înregistrată la Sectorul 4 cu nr. 79488/11.12.2018; 

 Adresele comunicate către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care se transmite spre avizare intenția Sectorului 4 de a 

încheia o înțelegere de cooperare cu Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, regiunea Cernăuți din 

Ucraina; 

 Prevederile art. 15 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;   

 În temeiul art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. ,,b‖ din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, 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 de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de 

cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Primăria Comunei 

Mahala, Raionul Nouăsulița, precum și cu Primăria Satului Ostrița, Raionul Herța, regiunea Cernăuți din 

Ucraina, pentru realizarea şi finanţarea unor programe comune culturale, sportive, de tineret, educaționale 

și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie. 

 Art. 2 Se aprobă modelul Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și 

Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, precum și cu Primăria Satului Ostrița, Raionul Herța, 

regiunea Cernăuți din Ucraina, conform Anexei la prezenta. 
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 Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze și să implementeze Înțelegerea de 

cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, 

precum și cu Primăria Satului Ostrița, Raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina. 

 Art. 4 Se aprobă, după obținerea acordului de înfrățire, alocarea sumei de 50.000 EURO, 

echivalentul în grivne, pentru repararea grădiniței destinate comunității minoritare de copii de etnie română 

din comuna Mahala. 

 Art. 5 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 comunicată Consiliului General al 

Municipiului București prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 328/13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a  

contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale de pe raza Sectorului 4, 

destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare 

 

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4, 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Referatul de specialitate al Direcţiei Gospodărire Locală nr. P.18.6192/07.12.2018; 

 Prevederile Acordului Cadru nr. 362/04.12.2018, privind prestări servicii de salubrizare și 

deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București; 

 Prevederile HCL Sector 4 nr. 273/06.11.2018, pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 

9/2017, privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice 

și juridice de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările ulterioare; 

 Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, privind depozitarea deșeurilor, cu modificările 

ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările ulterioare; 

   

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), coroborat cu art. 81, alin. (4), din Legea administraţiei publice 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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 Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a contribuției 

pentru economia circulară, pentru deșeurile municipale de pe raza Sectorului 4, destinate a fi eliminate prin 

depozitare, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare. 

 

 Art. 2 Contribuția prevăzută la art. 1 se adaugă la costul de operare al serviciilor de salubrizare, 

nefiind inclusă în prețurile serviciilor cuprinse în Acordul Cadru nr. 362/04.12.2018, privind prestări servicii 

de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. 

 

 Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Direcţia Gospodărire Locală, Direcția Economică, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către 

Serviciul Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 329/13.12.2018 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 367/22.12.2017  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  

“reamenajarea spațiului urban adiacent bulevardelor Alexandru Obregia, Constantin 

 Brâncoveanu, Tineretului și Șoseaua Berceni” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun al 

Direcției Gospodărire Locală și Direcției Investiții nr. P.18/6237/11.12.2018; 

 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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I Se modifică punctul 1 din Anexa la HCL Sector 4 nr. 367/22.12.2017, care va avea următorul 

cuprins: 

 

Nr.  

Crt. 
Denumire obiectiv 

Valoare totală 

investiție 

Inclusiv TVA 

-lei- 

Valoare C+M inclusiv  

TVA 

-lei- 

1 
Amenajare spațiu urban adiacent  

Șos. Berceni 
1.848.676,29 1.775.998,72 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale HCL S4 nr. 367/22.12.2017 rămân neschimbate. 

 Art. III Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Direcția Gospodărire Locală, Direcția Economică, Direcția Investiții iar comunicarea acesteia va fi efectuată 

de către Serviciul Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 330 /13.12.2018 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie  

funcțională Școala numărul 100 situată în Calea Văcărești nr.296, Sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Avand în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/1325/10.12.2018;  

  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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, 

pentru obiectivul de investiții: Reconversie funcțională Școala numărul 100 situată în Calea Văcărești nr. 

296, Sector 4, conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 331 /13.12.2018 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  

”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista 

 Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 9583/11.12.2018 al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare; 

 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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ‖Amenajare spațiu cu 

funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform 

contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018‖, prevăzuți în Anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 332 /13.12.2018 

 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Realizare  

de lucrări specifice în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru spațiul  

închiriat în incinta Grand Arena Mall, et. 1” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 9593/12.12.2018 al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ 

Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 263/02.10.2018 privind aprobarea închirierii de către Direcția 

de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul 

Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata 

lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare; 

 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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Realizare de lucrări 

specifice în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru spațiul închiriat în incinta 

Grand Arena Mall, et. 1”, prevăzuți în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 333 /13.12.2018 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse  

în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din  

Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030 ” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Biroul Eficiență Energetică nr. P.9.3/106/10.12.2018;  

 Prevederile art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;  

 Prevederile art.11 din Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Ordinul 

nr.163/540/23/2009 cu completările si modificările ulterioare; 

 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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse în 

„Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București în perioada 2014-2030„ prevăzuți în Anexele nr. 1- 27, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul 

Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 334 /13.12.2018 

*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. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe  

incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe  

din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030 ” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Biroul Eficiență Energetică nr.P.9.3/107/10.12.2018;  

 Prevederile art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;  

 Prevederile art.11 din Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobate prin Ordinul 

nr.163/540/23/2009 cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 110/09.05.2017, nr. 316/2011.2017, nr. 346/18.12.2017,  nr. 

237/20.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe;  

 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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe 

incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030„ prevăzuți în Anexele nr. 1- 22, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul 

Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 335/13.12.2018 

 

*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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implementării de către Sectorul 4 al Municipiului București prin 

 intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului proiectului: COD SMIS 126477 ” e- 

CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, 

 Actualitate, Normalitate)” din cadrul apelului de propuneri de proiecte POCA CP10/2018 

 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri 

 de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai 

 dezvoltată 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere: 

 -     Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

         -  Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte, nr. P. 9. 

4/610/12.10.2018; 

         -   Având în vedere prevederile din Ghidului Solicitantului – CP10/2018 – POCA 2014-2020 – 

Cererea de propuneri de proiecte – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 

măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din 

regiunea mai dezvoltată. 

         -    Scrisoarea de informare transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice privind admiterea proiectului în urma etapei de evaluare tehnică și financiară. 

         -   Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și 

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității 

cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu 

modificările și completările ulterioare; 

          -   O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;   

 

Luând în considerare prevederile: 

 -art.4 și art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1), lit. b, din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art. 1. Se aprobă implementarea de către Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului 

de Specialitate al Primarului a proiectului COD SMIS: 126477 ‖e-CETATEAN (Cunoaștere, Egalitate, 

Transparenta, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)‖ din cadrul apelului de propuneri de 

proiecte POCA CP10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare 

strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai 

dezvoltată. 

 

Art. 2. Se aprobă contribuția proprie a Sectorului 4 al Municipiului București în cuantum de 2% (77.705,73 

lei) din totalul costurilor eligibile. 

 

Art. 3. Se aprobă preluarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a tuturor costurilor neeligibile care 

pot apărea în perioada de implementare. 

 

Art. 4. Se Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4, Direcțile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 336 /13.12.2018 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9667/12.12.2018, întocmit de Direcția de Administrare a 

Unităților de Învățământ Sector 4, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 40652/10.12.2018, înregistrată la 

Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 79045/10.12.2018; 

 În conformitate cu art. 24 alin. (3) lit. a) din Metodologia 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 şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5235/02.10.2018; 

 Luând în considerare prevederile art. 13 din Procedura de atribuire a denumirilor unităților de  

învăţământ din sistemul național de învățământ preuniversitar din 13.12.2011, aprobată prin Ordinul nr. 

6564/2011, modificat și completat; 

 În conformitate cu prevederile art. 20 și art. 22
3 

alin. (1) - (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(1), art. 81 alin.(2), lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul privind rețeaua școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.   

  

 Art. 2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4 şi Inspectoratul Şcolar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti precum şi de toate unităţile 

nominalizate în anexă, conform competenţelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului 

Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 337 /13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind  

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi  

particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. P.7/1497/07.12.2018 întocmit de Serviciul Tehnic 

Consiliul Local; 

 Luând act de Avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 

34483/19.11.2018;  

 În conformitate cu art. 20 lit a) din Metodologia 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 şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5472/07.11.2017; 

 Conform prevederilor art. 19 şi art.61 alin. (1) şi (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(1), art. 81 alin.(2), lit. j) și  art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, 

se completează după cum urmează: 

 

 1. Se completează rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat şi particular, din Sectorul 4 

al municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, cu o poziție nouă, după cum urmează: 

„ 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA  

UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NIVELUL 

ȘCOLARIZAT 

ADRESA NR. TELEFON FORMA DE 

PROPRIETATE 

91 Școala  

Postliceală  ,,Henri 

Coandă‘‘ 

POS STR. PETRU 

CERCEL 

NR. 3 

0771450895 PARTICULAR 

                 ‘‘ 

  



428 

 

 Art. II Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Sectorului 4 al Municipiului București precum şi de 

unităţile școlare nominalizate, conform competenţelor legale, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 338 /13.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, Bucureşti 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale 

 Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la insti- 

tuirea unei taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător  

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr.214350/07.12.2018. 

 Ţinând cont de prevederile  art.1 alin.(2), lit.b), din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative coroborat cu prevederile art. 29 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare.  

 În baza dispoziţiilor art.45 alin.(2) coroborat 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. Se respinge achiziționarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale 

Sector 4 a unor servicii juridice de consultanță pentru aspectele privitoare la instituirea unei taxe pentru 

activităţile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 339 /13.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind  

aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 

a municipiului București  

 

Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere:  

-  Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de 

posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București;  

-  Prevederile art.III din Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri  financiare;  

-  Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 8282/08.05.2018 înregistrată la Aparatul de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr. 28764/16.05.2018;  

-  Referatul de specialitate al Centrului Cultural European pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu‖ Sector 

4 nr. 120/12.12.2018 prin care se solicită suplimentarea structurii cu două posturi pentru buna 

desfășurare a activității acestei instituții;  

-  Adresa Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 3727/12.12.2018 prin care se solicită suplimentarea 

structurii cu un post pentru buna desfășurare a activității acestei instituții;  

-  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 nr. 

9621/12.12.2018 prin care se solicită suplimentarea structurii cu două posturi pentru buna 

desfășurare a activității acestei instituții;  

-       Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.6.1/2667/12.12.2018;  

-       Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;  

      În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.,,e‖ şi alin.4 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 Se modifică pozițiile nr. 3, 5, 6 și 7 din anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 4 

nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-

teritoriale Sector 4 a municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. II Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Centrul Cultural European pentru 

UNESCO ,,Nicolae Bălcescu‖ Sector 4, Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 și 
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Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor aproba structura organizatorică în termen de maxim 45 de zile 

lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.  

 Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, precum şi 

conducătorii instituţiilor descentralizate din Sectorul 4 prevăzute la art. II, vor aduce 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 340 /13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, Bucureşti 

  Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 

din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4, 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice – Compartimentul Spațiu Locativ nr. 

P.11.2/1356/23.11.2018;  

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 

În conformitate cu: 

O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care 

urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, aprobată prin H.G. nr. 

1275/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

H.C.L. Sector 4 nr. 36/2016 privind aprobarea ,,Regulamentului de repartizare, închiriere și administrare a 

locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București‖, a 

,,Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale‖, precum și pentru desemnarea ,,Comisiei de 

analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor‖ ; 

H.C.L. Sector 4 nr. 250/29.09.2017 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru 

atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE-EVACUAȚI; 

H.C.L. Sector 4 nr. 251/29.09.2017 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru 

atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE;   

În temeiul art.45 alin. (3), art. 81 alin (2), lit.n) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista nominală de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din 

Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4, destinate persoanelor și familiilor evacuate sau care urmează a fi 

evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum și solicitanții îndreptățiți să primească o 

locuință socială, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să semneze contractele de 

închiriere, care se vor încheia cu fiecare beneficiar cuprins în lista aprobată la art. 1. 

 

 Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4 și  Direcția 

Relații Publice – Compartimentul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul 

Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 13.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 341 /13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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, 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 și cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 10137/14.12.2018 al Direcţiei Economice; 

 

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 și completările ulterioare; 

 

 Conform Hotărârii de Guvern nr.  977/14.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de Stat pentru anul 2018, pentru unele unități 

administrativ – teritoriale a fost repartizată Sectorului 4, suma de: 

38.900 mii lei 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 la partea 

de venituri și cheltuieli astfel ca: 

  Bugetul local detaliat la venituri şi cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 776.410 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; 

 

 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 si actiuni externe 
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 - Anexa 3.1 - cap.51.02.01.03    - D.A.U.I. 

 - Anexa 4.  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ  

 - Anexa 4.1 - cap.65.02.03.01   - DAUI - învățământ preșcolar 

 - Anexa 4.2 - cap.65.02.03.02   - DAUI - învățământ primar 

 - Anexa 4.3 - cap.65.02.04.01    - DAUI - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 4.4 - cap.65.02.04.02   - DAUI - învățământ secundar superior 

 - Anexa 4.5   - cap.65.02.07.04    - DAUI - învățământ special 

 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente unităţilor aflate în subordinea Consiliului Local sector 

4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - Anexa nr. 5, 5.1, ,,Lista de investiţii a Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ‖ 

     „Seminarul Teologic Ortodox‖ 

 Art. 5.  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 instituțiile 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 de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 342/17.12.2018 
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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 și cheltuieli al Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/10530/21.12.2018 al Direcţiei Economice; 

 

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) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 

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

 Ca urmare a diminuării obiectivelor de investiții aferente anului 2018 bugetul de venituri și cheltuieli 

se diminuează cu suma de 7.792,00 mii lei 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 la partea 

de venituri și cheltuieli astfel ca: 

 Bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 768.618 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; 

 

 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 și acțiuni externe 

 - Anexa 3.1 - cap.51.02.01.03   - Primăria Sector 4 Autorități Executive 

 - Anexa 4.  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ  

 - Anexa 4.1 - cap.65.02.03.01    - DAUI - învățământ preșcolar 

 - Anexa 4.2 - cap.65.02.03.02    - DAUI -  învățământ primar 

 - Anexa 4.3 - cap.65.02.04.01    - DAUI - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 4.4 - cap.65.02.04.02    - DAUI - învățământ secundar superior 

 - Anexa 4.5   - cap.65.02.07.04   - DAUI - învățământ special 

 - Anexa 4.6 - cap.65.02.03.01   - PS4  - învățământ preșcolar 
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 - Anexa 4.7 - cap.65.02.03.02   - PS4- învătământ primar 

 - Anexa 4.8 - cap.65.02.04.01    - PS4 - învățământ secundar inferior 

 - Anexa 4.9 - cap.65.02.04.02   - PS4- învățământ secundar superior 

 - Anexa 4.10 - cap.65.02.07.04    - PS4 - învățământ special 

 - Anexa 5. - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 5.1 - cap.67.02.05.03    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone  

                                                                                   verzi, baze sportive şi de agrement  

 - Anexa 6.  - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 6.1 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 7. - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 7.1  - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 

 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. 8. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4‖; 

 - Anexa nr. 9, 9.1, ,,Lista de investiţii a Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ‖ 

 

 Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții 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. 10,  ,,Lista obiectivelor de investiții 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 instituțiile 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 343 /27.12.2018 
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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 acordarea unui sprijin financiar pentru copilul Vlad Alexandru Cîrciu, în vederea 

susținerii intervenției și tratamentului medical al acestuia 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali; 

 - Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 

din data de 27.12.2018; 

 

 Luând în considerare : 

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

modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 58 și următoarele din Codul civil, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit. n), alin. (4) și art. 115 alin.(1) lit. b) din 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 50.000 lei pentru copilul Vlad 

Alexandru Cîrciu, prin reprezentanții legali, în vederea susținerii intervenției și tratamentului medical al 

acestuia. 

 

 Art. 2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze și să semneze toate actele necesare 

plății sprijinului financiar aprobat la art. 1.  

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 344 /27.12.2018 
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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 indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul  

Educațional UMF Carol Davila 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții – Serviciul Investiții nr. P.9.1/1375/19.12.2018;  

 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. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, 

pentru obiectivul de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor, într-un spațiu cu 

funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija 

Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 345 /27.12.2018 

 

*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, 

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 

 Având în vedere:  

 -  Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.6.1/2753/20.12.2018;  

 -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;  

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

cu modificările și completările ulterioare;  

         -       Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată;    

         -      Procesul-verbal nr. 82254/20.12.2018 încheiat cu ocazia întâlnirii ordonatorului principal de 

credite cu reprezentanții salariaților și cei ai organizațiilor sindicale în vederea consultării cu 

privire la stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al municipiului București;  

        -        Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr. 3440/20.12.2018 prin care s-a stabilit indemnizația lunară 

unică a Viceprimarului Sectorului 4, începând cu data de 01.01.2019; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții 

din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, cu salariul minim brut pe țară garantat în 

plată în vigoare, conform Anexei nr. 1.  

 Art. 2 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții 

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, cu salariul minim brut pe 

țară garantat în plată în vigoare, conform Anexei nr. 2.  

 Art. 3 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții 

din cadrul  Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu salariul minim brut pe țară garantat 

în plată în vigoare, conform Anexei nr. 3.  

 Art. 4 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții 

din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4, cu salariul minim brut pe țară garantat în 

plată în vigoare, conform Anexei nr. 4.  

 Art. 5 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții 

din cadrul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ‖Nicolae Bălcescu‖ Sector 4, cu 

salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, conform Anexei nr. 5.  
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 Art. 6 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții 

din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, 

conform Anexei nr. 6.  

 Art. 7 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții 

din cadrul Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu salariul minim brut pe țară 

garantat în plată în vigoare, conform Anexei nr. 7.  

 Art. 8 (1)La salariul de bază al funcțiilor de execuție se vor adăuga tranșele de vechime așa cum 

sunt prevăzute la art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare.  

 (2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă 

gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim, conform art. 19 din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Art. 9 Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele 

pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate 

depăşi 30% din suma salariilor de bază. 

 Art. 10 La data la care salariul minim brut pe țară va avea altă valoare, salariile de bază se vor 

actualiza prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții. 

 Art. 11 Coeficienții prevăzuți în grilele de salarizare se vor modifica, ori de câte ori se va acorda o 

creștere salarială.   

 Art. 12 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 13 Salariile de bază aprobate, vor fi acordate începând cu data de 01 Ianuarie 2019. 

 Art. 14 La data prevăzută la art.13, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 366/22.12.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările 

ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 15 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane precum şi 

conducătorii instituţiilor descentralizate din Sectorul 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 346 /27.12.2018 

 

*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. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele 

publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate 

Urbană Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 3880/20.12.2018 al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;   

 În baza prevederilor: 

    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate 

Urbană Sector 4;  

    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4, nr. 159/14.06.2018 privind predarea în vederea 

administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al 

Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire; 

    Hotărârii 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, 

H.C.G.M.B. nr.313/2009 și H.C.G.M.B. nr. 231/2017;   

    Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin. (2) art.81 alin. (4) 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 aprobă Regulamentul privind parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 al 

Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă procedura și modalitatea de atribuire a abonamentelor pentru locurile din parcajele 

publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 

4, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă modelul contractului de utilizare, pe bază de abonament, a unui loc în parcajele 

publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 

4, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
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 Art.4 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 se va efectua prin 

grija Serviciului Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 347 /27.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 

pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - EVACUAȚI 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,  

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice – Compartimentul Spațiu Locativ, nr. 

P.11.2/1523/19.12.2018 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

În conformitate cu: 

O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care 

urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 21 și art. 30 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

H.C.L. Sector 4 nr. 36/2016 – Anexa nr. 4 - „Criteriile de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale - 

evacuați‖; 

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale  

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE 

SOCIALE - EVACUAȚI” – conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția 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.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 348 /27.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 

pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,  

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice – Compartimentul Spațiu Locativ, nr. 

P.11.2/1522/19.12.2018 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

În conformitate cu: 

Art. 43 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 21 și art. 30 din H.G nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H.C.L. Sector 4 nr. 36/2016 – anexa 3 - „Criteriile de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale‖; 

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă  “ Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE 

SOCIALE” – conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 349 /27.12.2018 

 

*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. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbului a două autoturisme între Sectorul 4 al Municipiului 

București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4  

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.15.2/151/21.12.2018 al Direcției Administrative și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Ținând cont de prevederile art. 1763 și următoarele din Codul civil; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă schimbul autoturismului marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare B 69 VWJ 

aparținând Sectorului 4 al Municipiului București, cu autoturismul marca Renault Kadjar cu nr. de 

înmatriculare B 912 DGA, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

4. 

 

 Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractul de schimb și să efectueze 

demersurile necesare pentru înmatricularea autovehiculului marca Renault Kadjar. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Administrativă, Direcția Economică și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 350 /27.12.2018 
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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 intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la  

spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform  

contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

Avand în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 - Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 Nr. 

10492/27.12.2018;  

 - În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă intervențiile și valoarea acestora, în conformitate cu documentația tehnico-

economică, pentru obiectivele prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.  2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 27.12.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

 

 Diana Anca ARTENE 

 

Nr. 351 /27.12.2018 

 

*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 SECTOR 5 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea domnului Boloş Florinel 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 extraordinară din data de 10.12.2018; 

Luând în considerare propunerea domnului consilier Melnic Constantin Ion privind alegerea ca 

preşedinte de şedinţă a domnului Boloş Florinel precum şi 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. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale; 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Începând cu data de 10.12.2018, se alege domnul Boloş Florinel 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, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 321/10.12.2018 
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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 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului  5 ; 

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 cu completările şi 

modificările ulterioare.  

Având în vedete H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2018; 

 În temeiul art. 45  alin.(2). Iit. a) şi art. 81 alin (2) Iit. d din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 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. 
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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. 

 

ART. 8 Se aprobă  bugetul creditelor interne conform Anexelor 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, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

Nr. 322/10.12.2018 
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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 aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate ale  Primarului Sectorului 5 

 

Consiliul Local al Seclorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2018. 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Educaţie şi 

Carieră înregistrat sub nr. DGEC-DRU 123/26.11.2018; 

- Expunerea de motive nr. DGEC-DRU 124/26.11.2018; a Primarului Sectorului 5; 

- Adresa Sectorului 5 nr. 102748/21.11.2018 transmisă şi înregistrată la Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici sub nr. 60878/21.11.2018; 

 

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 Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 5, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 323/10.12.2018 

*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. Sector 5 nr. 185/23.11.2017 privind  

constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de 

administrator imobil 

 

Consiliul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

Aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Compartimentului de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Direcţiei Generale Transparenţă şi Control, înregistrat sub nr. 95310/29.10.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr.  95313/29.10.2018; 

- Luând în considerare prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, art. 10 din Legea 196/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 81 alin (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se modifică Comisia de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de administrator imobil, care va 

avea următoarea componenţă: 

 

Preşedinte:  Marian Ţigănuş - Viceprimar 

Membri:       Anca Dicu - Consilier Juridic, Direcţia Generală Juridică, Serviciul Juridic, Legalitate Acte; 

               Maria Stoica - Inspector Superior, Direcţia Generală de Transparenţă şi Control, 

Compartimentul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari; 

               Petra Vasilescu - Inspector Superior, Direcţia Generală de Transparenţă şi Control, 

Compartimentul Relaţii cu Publicul; 

               Dobre Violeta - Director General Adjunct, Direcţia Generală Educaţia şi Cariera. 

 

Secretar Comisie: Maria Dobre - Consilier Superior, Serviciul Relaţii cu Mass -Media şi Societatea Civilă. 

Direcţia de Transparenţă Instituţională. 

Membri supleanţi: Del Salto Boadă Gustavo Ramon - Inspector Asistent,  Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, Compartimentul Relaţii cu Publicul; 

                  Irina - Georgiana Stănciulescu - Referent Principal,  Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, Compartimentul Relaţii cu Publicul; 
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Ştefania - Irina  State  -  Inspector  Debutant,  Direcţia  Generală Economică, 

Direcţia Buget şi Execuţie Bugetară." 

 

Art. 2   Se modifică pct. 2. Iit. d, din Regulamentul privind atestarea calităţii de administrator de imobil, 

care va avea următorul cuprins: 

"Nu au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei 

infracţiuni de natură economico- financiară. " 

 

Art. 3 - Se completează pct. 3 din Regulamentul privind atestarea calităţii de administrator de imobil, în 

sensul solicitării actelor care se depun. Cazierul fiscal, şi se elimină necesitatea Adeverinţei medicale 

eliberată de medicul de familie. 

 

Art. 4   Se modifică pct. 11 din Regulamentul privind atestarea calilăţii de administrator de imobil, care va 

avea următorul cuprins: 

" Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti 

definitive, în cazul în care instanţele judecătoreşti competente au stabilit existenţa unui prejudiciu cauzat 

de administrator " potrivit art. 64, alin, 9 din Legea nr. 196/2018." 

 

Art. 5 Se modifică pct. 13 din Regulamentul privind atestarea calilăţii de administrator de imobil, care va 

avea următorul cuprins: "Listele cu administratorii cărora le-au fost retrase atestatele de administrator de 

imobil , vor fi afişate de către Compartimentul Relaţii cu Asociaţiile de proprietari, la sediul Primăriei 

Sectorului 5". 

 

Art. 6 - Celelalte prevederi ale HCLS 5 nr. 185/23.11.2017 rămân neschimbate. 

 

Art. 7 - Primarul Sectorului 5, prin direcţia Generală Transparenţă şi Control - Direcţia de Transparenţă 

Instituţională, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţiile de proprietari, Serviciul Evidenţă Acte Administrative 

Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoanele nominalizate la art. 1, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 324/10.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind susţinerea activităţilor desfăşurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru  

AS, în parteneriat cu Asociaţia Culturală Andart şi Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2018: 

 

Având în vedere: 

-  Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice 

înregistrat sub nr. 100999/14.11.2018; 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 101001/14.11.2018;  

-  Adresele înregistrate la Primăria Sectorului 5: 

        -sub nr. 99476/09.11.2018, emisă de Asociaţia Culturală Andart şi  

        -sub nr. 99478/09.11.2018, emisă de Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr  

 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 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă susţinerea activităţilor desfăşurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în 

parteneriat cu Asociaţia Culturală Andart şi Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, conform Anexei 1, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Se aprobă Bugetul estimativ al activităţilor ce vor fi desfăşurate de Trupa de teatru AS,  din cadrul 

Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Realizarea proiectului menţionat la Art. 1 va fi susţinută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. 

Cultură. 

Art. 4 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică , Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică, preşedintele Asociaţiei Culturale Andart şi 

directorul Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 
Nr. 325/10.12.2018 

*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 organizării  

Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediţia a XVII-a 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Rucureşti. ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.12.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 106479/06.12.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 106482/06.12.2018; 

- adresa Şcolii Gimnaziale Mircea Săntimbreanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub 

102894/21.11.2018; 

 În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Şcoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu şi Primăria Sectorului 5, 

cu participarea Cantus Mundi Bucureşti şi a Corului Naţional de Cameră Madrigal Marin Constantin, a 

Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediţia a XVII-a, conform anexei, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2 -  Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menţionat la art. 1. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică, Direcţia Generală Operaţiuni şi directorul 

Şcolii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 326/10.12.2018 

*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 organizării proiectului 

Caravana lui Moş Crăciun vine în grădiniţele din Sectorul 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorită|ilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,10.12.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 106467/06.12.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 106473/06.12.2018; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului Caravana lui Moş Crăciun vine 

în grădiniţele din Sectorul 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menţionat la art. 1. 

 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală Operaţiuni vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

 

Nr. 327/10.12.2018 

 

*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 susţinerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, a proiectului 

educaţional Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediţia a opta 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.12.2018; 

Având în vedere: 

-  Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice. 

înregistrat sub nr. 106488/06.12.2018; 

-   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 106491 /06.12.2018:  

- adresele Liceului Tehnologie Dimitrie Gusti, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub 

103475/23.11.2018 şi 104008/26.11.2018; 

In conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, Iit. 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 implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, a proiectului 

educaţional Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediţia a opta, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Învăţământ, a organizării, de către Liceul 

Tehnologic Dimitrie Gusti, a proiectului menţionat la art. 1. 

Art. 3 Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră şi Direcţia Generală Economică şi directorul Liceului Tehnologic Dimitrie 

Gusti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 328/10.12.2018 

*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 încheierii unui act adiţional la Convenţia de colaborare 

între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5  

şi Ansamblul Social Creştin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 10.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitoare la necesitatea aprobării 

în Consiliul Local al Sectorului 5 a unei noi hotărâri privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

Convenţia de Colaborare nr. 15572/20.09.2007, 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 

21900/03.12.2018, 

Luând în considerare Convenţia de Colaborare nr. 15572/20.09.2007 încheiată între DGASPC 

Sector 5 şi Ansamblul Social Creştin Măgurele, ce are drept obiect furnizarea de către ASC Măgurele de 

servicii sociale în regim rezidenţial persoanelor vârstnice recomandate de DGASPC Sector 5, 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1) Iit. "b" şi art. 14 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naţionale de Evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice, 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81 alin. 2 Iit. "n" teza I din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Convenţia de colaborare intervenită între 

Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi 

Ansamblul Social Creştin Măgurele, înregistrată sub nr. 15572/20.09.2007, privind furnizarea de servicii 

sociale persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţa Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 330/10.12.2018 

*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 încheierii unui act adiţional la Convenţia de colaborare  

între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5  

şi Fundaţia Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 10.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 referitoare la necesitatea aprobării 

în Consiliul Local al Sectorului 5 a unei noi hotărâri privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

Convenţia de Colaborare nr. 16054/14.09.2009, 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 

21894/03.12.2018, 

Luând în considerare Convenţia de Colaborare nr. 16054/14.09.2009 încheiată între DGASPC 

Sector 5 şi Fundaţia Umanitară AGAPE, ce are drept obicei furnizarea de către Fundaţia Umanitară 

AGAPE de servicii sociale în regim rezidenţial persoanelor vârstnice recomandate de DGASPC Sector 5, 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (I) Iit. "b" şi art. 14 din Legea nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 886/2000, pentru aprobarea Grilei Naţionale de Evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice. 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 2 lit. "n" teza I din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Convenţia de colaborare intervenită între 

Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Fundaţia 

Umanitară AGAPE, înregistrată sub nr. 16054/14.09.2009, privind furnizarea de servicii sociale 

persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţa Tehnică 

şi Juridică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 331/ 10.12.2018 
*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 Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019  

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, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 10.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Planului 

de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5, 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 

21862/03.12.2018, 

Ţinând seama de prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5, DGASPC sector 5 şi S.C. AES S.A. vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 332/10.12.2018 

 

 

 

 

*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 stabilirea valorii la care este evaluat  

un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane  

care solicită acordarea ajutorului social/alocaţiei pentru susţinerea familiei/  

ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară, azi 10.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la stabilirea valorii la 

care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei 

persoane care solicită acordarea ajutorului social/alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei, 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC Sector 5, înregistrat sub nr. 

21809/29.11.2018, 

Ţinând seama de prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile cuprinse în Anexa nr. 3 a Ordinului nr. 

1474/2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (Instrucţiuni de aplicare a unor 

prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin HGR nr. 50/2011), 

In baza dispoziţiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. n teza I din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Mijlocul de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei 

persoane/familii care solicită acordarea ajutorului social/alocaţiei pentru susţinerea familiei/ ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei, este evaluat la o valoare anuală de 6.500 lei. 

Art. 2. Venitul potenţial care ar fi obţinut prin vânzarea mijlocului de transport se împarte la cele 

douăsprezece luni ale unui an calendaristic, pentru a obţine o medie care va fi luată în calcul la venitul net 

mediu lunar al familiei/persoanei singure. 

În cazul în care mijlocul de transport este utilizat în activităţi cu caracter comercial, la stabilirea 

venitului net al familiei vor fi luate în calcul şi veniturile astfel obţinute. 

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţa Acte Administrative - Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică din cadrul Primăriei sectorului 5 şi DGASPC Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 333/10.12.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

a serviciului social furnizat în comunitate „Spălătoria Socială" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară, azi 10.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate "Spălătoria 

Socială", 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

21432/22.11.2018, 

În conformitate cu prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social furnizat în 

comunitate "Spălătoria Socială", din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 3 a HCL Sector 5 nr. 

57/16.05.2017. Celelalte prevederi, precum şi Anexele nr.1 şi nr. 2 ale HCL Sector 5 nr. 57/16.05.2017 

rămân în vigoare. 

Art. 3. Primarul sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţa Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 334/10.12.2018 

*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/


467 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

a serviciului social furnizat în comunitate „Baia Publică Socială" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 10.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate "Baia Publică 

Socială", 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

21431/22.11.2018, 

În conformitate cu prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social furnizat în 

comunitate "Baia Publică Socială", din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică -Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndepIinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 335/ 10.12.2018 

 

 

 

*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 Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale,  

în perioada 2019-2024, la nivelul 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 extraordinară, azi 10.12.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5; 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

21430/22.11.2018, precum şi de Avizul favorabil nr. 1/12.11.2018, emis de Comisia privind Incluziunea 

Socială a Municipiului Bucureşti, înregistrat la DGASPC Sector 5 sub nr. 80241/12.11.2018, 

În conformitate cu prevederile art. 3 şi art 4 din Anexa nr. 1 la HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii 

orientative de personal, 

În concordanţă cu prevederile art.117 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, pe perioada 2019-2024, la nivelul 

Sectorului 5, aşa după cum este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5 , 

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 336/ 10.12.2018 

 

*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 Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 1 – SECTOR 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2018; 

 

Având în vedere
 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul de specialitate nr. 105206/29.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 5;  

 

Ţinând cont de: 

- Raportul informării şi consultării publicului nr. 105196/29.11.2018, redactat în conformitate cu 

prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului 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. 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5  nr. 102/ 31.05.2018 prin care s-a aprobat 

Regulamentul local de implicare a publicului, în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, tip 

P.U.D.; 

 

Văzând documentele: 

- Avizul Arhitectului Şef nr. 2/105199/29.11.2018 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţii P.M.B. nr. 1609963/05.04.2018; 

- Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 1616/ZP/12.11.2018; 

- Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a C.T.A.T.U. - S5; 

 

Ţinând seama de prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 
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- Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul Bucureşti, aprobat cu H.C.G.M.B. 

nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B nr. 324/2010, H.GG.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 

cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 ; 

- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările 

ulterioare - art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 115 alin. (1) lit. b), 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) – STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 1 - 

SECTOR 5, BUCUREŞTI,   în  conformitate cu  Avizul  Arhitectului Şef nr. 2/105199/29.11.2018, 

prezentat în Anexa nr. 1 şi cu  Planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în 

Anexa nr. 2.  

 

Art. 2 - Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 3 - Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 

Art 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este valabil 

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.  

 

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 şi Arhitectul Şef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotârâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 337/10.12.2018 

 

 

 

*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 Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 2 – SECTOR 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2018; 

 

Având în vedere
 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul de specialitate nr. 105207/29.11.2018 al Arhitectului Şef al Sectorului 5;  

 

Ţinând cont de: 

- Raportul informării şi consultării publicului nr. 105197/29.11.2018, redactat în conformitate cu 

prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului 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. 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5  nr. 102/ 31.05.2018 prin care s-a aprobat 

Regulamentul local de implicare a publicului, în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, tip 

P.U.D.; 

 

Văzând documentele: 

- Avizul Arhitectului Şef nr. 3/105201/29.11.2018 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţii P.M.B. nr. 1609960/05.04.2018; 

- Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 1619/ZP/12.11.2018; 

- Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a C.T.A.T.U. - S5; 

 

Ţinând seama de prevederile; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 
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- Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul Bucureşti, aprobat cu H.C.G.M.B. 

nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B.  nr. 324/2010, H.G.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi 

cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 ; 

- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu  modificările şi completările 

ulterioare - art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit i) şi art. 115 alin. (1) lit. b), 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) – STR. GHEORGHIENI NR. 34, LOT 2 - 

SECTOR 5, BUCUREŞTI,   în  conformitate cu  Avizul  Arhitectului Şef nr. 2/105201/29.11.2018, 

prezentat în Anexa nr. 1 şi cu  Planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în 

Anexa nr. 2.  

Art. 2 - Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 -  Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art 4 -   Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentaţiilor de rang superior şi este valabil 

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.  

Art. 5 -   Primarul Sectorului 5 şi Arhitectul Şef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotârâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 338/10.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

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 aprobarea programelor derulate în cadrul Complexului 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 extraordinară din data de 

10.12.2018; 
 

> Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

> Ţinând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei "; 

>  Hotărârea Consiliului Local Sector nr. 45/28.02.2018, cu completările şi modificările ulterioare; 

> In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă programele derulate în cadrul Complexului Multifuncţional " Sf. Andrei‖- Sector 

5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 - 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, 

BOLOŞ FLORINEL  

  

Nr. 339/10.12.2018 

 

 

*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 derulării şi finanţării, din bugetul local al sectorului 5, a programului de  

prevenire a abandonului educaţional şi familial „Voucher social pentru acces la educaţie"  

pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.12.2018; 

Având în vedere: 

- Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5; 

 - Raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 22220/02.12.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 7. art. 8 Iit. „c‖, art. 9 alin. (2) şi alin (5), art.11 Iit. "e" 

şi art. 15 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

cele ale art. 1. art. 2, art. 3, art. 4, art. 26, art. 27 şi art. 28 din Convenţia cu privire la drepturile copilului 

ratificată prin Legea nr. 18/1990, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 51, 

alin. (1) şi art. 53. alin. (2) din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) Iit. „n" teza 1 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 derularea şi finanţarea, din bugetul local al sectorului 5, a programului de 

prevenire a abandonului educaţional şi familial „Voucher social pentru acces la educaţie" pentru elevii 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5; 

ART. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 5, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

sectorul 5, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

ART. 3. Se aprobă modelul de Cerere privind includerea în cadrul Programului „Voucher social 

pentru acces la educaţie", conform Anexei 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia. 

ART. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică 

şi Juridică, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 5 şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de Şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

 Contrasemnează 

 

 

Secretar Sector 5  

Elena Luminiţa Petrescu 

 

Nr. 340/10.12.2018 

*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 organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului Cupa 

Refresh 5, ce va avea loc în perioada decembrie 2018 - mai 2019 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr, 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2018; 

Având în vedere; 

-     Raportul comun al Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan lordache şi Direcţia Generală Educaţie şi 

Carieră, înregistrat sub nr. 12/07.12.2018; 

-      Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 107351/07.12.2018 

 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), art. 81, alin. (2), lit. „j‖, "k" din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan lordache împreună cu 

Primăria Sectorului 5, prin Direcţia Generală Educaţie şi Carieră, proiectului "Cupa Refresh 5", conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul aprobat al Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan lordache , a 

proiectului menţionat la art. 1. 

 

Art. 3 - Centrul Cultural şi de Tineret Ştefan lordache împreună cu Primăria Sectorului 5 prin şi Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

Nr. 341/10.12.2018 

 

*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 proiectului „Antreprenorul viitorului", înregistrat Ia Centrul Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" cu nr. CCTSI-

2018.12.07 – 11 din data de 07.12.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;  

Luând în considerare: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

- Solicitarea depusă de Asociaţia S.T.E.P. România, înregistrată la Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan lordache" cu nr. CCTSI - 2018.12.06 - 18, din data de 06.12.2018, 

 

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 „Antreprenorul viitorului", desfăşurat de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - 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, 

BOLOŞ FLORINEL  

 

Nr. 342/10.12.2018 

 

*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 modificărilor Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de 

 Organizare şi Funcţionare ale Centrului 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 extraordinară din data de 10.12.2018; 

 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" nr. CCTSI-

2018.11.09-02/09.11.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 107507/10.12.2018 ; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131/21.11.2016 privind aprobarea înfiinţării 

Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache" şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 105/28.07.2017 privind modificarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache"; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 18/26.01.2018 privind modificarea Regulamentului 

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, Iit. 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 Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache", potrivii Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative şi Centrul Cultural şi de Tineret 

„Ştefan Iordache" vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 343/10.12.2018 

 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a 

 unei finanţări rambursabile externe în valoare de până Ia 140.000.000 Iei sau până la 

 30.000.000 euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, pentru  

realizarea unor obiective de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94 / 21.05.2018 

 

 

 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 extraordinară din data de 10.12.2018; 

 Luând în considerare: 

• Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice şi al Direcţiei Generale de 

Transparenţă şi Control nr. 107362/10.12.2018, privind aprobarea contractării directe de către 

Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 

140.000.000 Iei sau până la 30.000.000 euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană 

de Investiţii, pentru realizarea unor obiective de interes public local, împrumut aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018; 

• Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

 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 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti 

 

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; 

 Luând în considerare prevederile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea 

ce priveşte organizarea şi funcţionarea Băncii Europene de Investiţii (art. 308-309 şi Protocolul nr. 5); 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii; 

 Având în vedere documentaţia cadru cu privire la contractarea unui împrumut de catre Sectorul 5 al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94 / 21.05.2018, privind 

aprobarea contractării de către Sectorul 5 a Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de până Ia 140.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de interes public 

local, aşa cum a fost îndreptată prin Nota privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018, nr. 76008 /21.08.2018; 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), lit. b), art. 63, alin (1), 

lit. c) şi alin. (4), lit. c), art. 81. alin 2, lit. d), ale art. 115, alin. (1), lit b, alin. (3), (5) şi (6) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea directă de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, prin intermediul 

unuia sau a mai multor contracte de împrumut, a unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 

140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, cu o maturitate de până la 25 ani, o perioadă de rambursare 

de maxim 240 luni, o perioadă de tragere de maxim 36 luni şi o perioadă de graţie de maxim 60 luni, în 

conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiţii nr. Ops/CSEE/20I6-

0768/AO/mn/23.07.20l8, înregistrată Ia Primăria Sector 5 Bucureşti sub nr. 70343 / 26.07.2018 şi anexată 

împreună cu traducerea sa autorizată în limba română ca Anexa 1 la prezenta Hotărâre, împrumut aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018. 

 

 Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor 

de interes local aprobate conform HCL nr. 20/26.01.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi a 94 obiective de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe" şi HCL nr. 81/27.04.2018 privind „aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi a cinci 

obiective de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe"; 

 

 Art. 3. Se împuternicesc domnul Daniel Florea, în calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, Secretarul Sectorului 5, Directorul General al Direcţiei Generale Juridice şi Directorul General al 

Direcţiei Generale Economice să negocieze în numele şi pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti 

termenii şi condiţiile finanţării externe  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti 

 

rambursabile (respectiv ai/ale fiecăruia din contractele de împrumut) şi ai/ale garanţiilor aferente (acordul 

sau acordurile de garantare) şi să semneze în numele şi pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti 

contractul/contractele de împrumut extern şi acordul/acordurile de garantare a împrumutului/urilor ce se 

vor semna cu Banca Europeană de Investiţii, toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării 

finanţării externe rambursabile 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 extern şi a 

acordului/acordurilor de garantare aferente". 

 

 Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti se asigură plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investitii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1. 

 

 Art. 5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaţia să publice pe pagina ele internet a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date: 

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

- valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract; 

- gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

- dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

- plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecarui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureşti 

 

 Art. 6. - (1) Garantarea împrumutului prevăzut la Art.1, respectiv a fiecăruia din contractele de 

împrumut acolo menţionate, se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti şi/sau cu o ipotecă asupra conturilor (bancare şi/sau de trezorerie) ale Sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Sectorul 5 al Municipiului 

Bucureşti garantează finanţarea prevăzută la art 1, respectiv fiecare dintre contractele de împrumut acolo 

menţionate, este egal cu obligaţiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor şi 

costurilor (estimate) aferente finanţării prevăzute la Art. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de 

împrumut acolo menţionate. 

(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. 

 Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 5. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Boloş Florinel 

 

 

Nr. 344/10.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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/


483 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

a Compartimentului îngrijiri la Domiciliu  

din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 

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, întrunită în şedinţa ordinară, azi 21.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 5 referitoare la aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Compartimentului Îngrijiri la Domiciliu din subordinea 

DGASPC Sector 5, 

Ţinând cont de Raportul de specialitate întocmit de DGASPC sector 5, înregistrat sub nr. 

22707/13.12.2018, 

Luând în considerare Raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, 

În conformitate cu prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

În concordanţă cu prevederile art. 58, alin.(1), art. 59 şi 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Compartimentului Îngrijiri la 

Domiciliu din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 1 a HCL Sector 5 nr. 

57/16.05.2017. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr.57/16.05.2017 rămân în vigoare. 

 Art. 3. Denumirea unităţii de asistenţă socială prin intermediul căreia se furnizează servicii de îngrijiri 

la domiciliu, din cuprinsul Anexelor nr. 1, 2 şi 3 ale HCL Sector 5 nr. 201/27.08.2018 privind aprobarea 

modificării statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale DGASPC 

Sector 5 se modifică în mod corespunzător, respectiv „Compartimentul Îngrijiri la Domiciliu". 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 5, Direcţia de Asistenţa Tehnică şi Juridică - Serviciul Evidenţa Acte 

Administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Florinel BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 345/21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5  

( PAROHIA TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI), în anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2018; 

 

 Având în vedere: 

- Raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de 

Transparenţă şi Control, înregistrat sub nr. 111423/20.12.2018;  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte Activităţi Economice 

         precum şi raportul Comisiei - Cultură, Culte, Minorităţi Naţionale; 

- Adresa nr. 111031/20.12.2018 emisă de Parohia Tuturor Sfinţilor Români 

 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. I 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 Tuturor Sfinţilor 

Români, în valoare de 847.431 lei. 

 Art. 2 - Suma menţionată la art. 1 va fi alocată conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - 

Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult. 
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 Art. 3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum şi justificarea sprijinului 

financiar se va face potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 4 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică Juridică, Direcţia 

Generală de Transparenţă şi Control şi Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 346/21.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Primire 

în Regim de Urgenţă "Cireşarii II" 

 

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 astăzi, 21.12.2018; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 5, precum şi raportul de specialitate nr. 

22791/14.12.2018, întocmit de către Directorul General al DGASPC Sector 5, prin care se propune 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Primire în Regim de 

Urgenţă "Cireşarii II"; 

Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă; 

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial/tineri, centrelor de zi, creşelor şi serviciilor furnizate în 

comunitate, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, 

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelelor - cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; anexa nr. 1 la nomenclator. 

Regulament cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare, 

În baza art. 64, alin. I şi 5 şi art. 65, alin. 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Primire în Regim 

de Urgenţă "Cireşarii II", conform anexei , care face parte din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se abrogă anexa nr. 3 la HCL Sector 5 nr. 04/31.01.2017 privind aprobarea regulamentelor 

de organizare şi funcţionare ale structurilor de tip rezidenţial/tineri, centrelor de zi, creşelor şi serviciilor 

furnizate în comunitate, aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 5. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidentă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică şi D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 

 

SECRETAR SECTOR 5  

PETRESCU ELENA- LUMINIŢA  

 

Nr. 347/21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 HCLS 5 nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului şi cuantumului  

burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, 

 în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 

 

 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, 21.12.2018;  

Având în vedere: 

- raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, înregistrat 

sub nr. 109806/17.12.2018; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 109818/17.12.2018; 

- adresa nr. 1719/06.12.2018, emisă de Şcoala Gimnazială Grigore Tocilescu, înregistrată la Primăria 

Sectorului 5 sub nr. 107467/10.12.2018; 

- adresa nr. 4919/11.12.2018, emisă de Colegiul Tehnic Energetic, înregistrată la Primăria Sectorului 5 

sub nr. 108034/11.12.2018 

Luând în considerare Raportul Comisiei Educaţie, tineret şi sport şi cel al Comisiei Buget, finanţe, 

taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; 

În temeiul prevederilor art. 82 şi ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j şi ale alin. 4 din Legea nr. 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului şi 

cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I 

al anului şcolar 2018-2019, conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 

5, Cap. Învăţământ - Burse. 

Art. 3 - Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia Generală 

Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, Direcţia Generală Economică, precum şi 

unităţile de învăţământ din anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 348/21.12.2018 

 

*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 ÎNCHEIERII UNEI CONVENŢII DE COLABORARE 

 ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 5, F.I.C.E. ROMÂNIA ŞI  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ GEORGE CĂLINESCU ÎN SCOPUL FUNCŢIONĂRII  

CENTRULUI DE ZI „GEORGE CĂLINESCU" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015, 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, 

rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, azi 21.12.2018; 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5; 

 Dat fiind raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 22787/14.12.2018; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.237/12.10.2006 privind 

aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 cu F.I.C.E. ROMÂNIA în vederea finanţării şi realizării în 

comun a proiectului privind înfiinţarea "Centrelor de Zi"; 

Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, Raportul 

Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport precum şi Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale Fonduri 

Europene şi alte Activităţi Economice. 

În conformitate cu prevederile art. 119, alin. 1, lit.a, art.120, art.124 alin. 1 din Legea nr.272/2004, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu dispoziţiile art. 3
4
 alin. (l) şi alin. (2), lit. „c", art. 12 alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa 

Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.(2) lit.„f', precum şi art.81 alin 2 lit. "n" teza I şi lit.„q" din Legea nr.215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unei convenţii de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi F.I.C.E. România, Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Educaţie 

şi Carieră şi Şcoala Gimnazială „George Călinescu", în scopul asigurării funcţionării Centrului de Zi 
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,,George Călinescu" aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, Serviciul Secretariat, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică-Serviciul Evidenţă Acte Administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 349/21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 ÎNCHEIERII UNEI CONVENŢII DE COLABORARE 

ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 5, F.I.C.E. ROMÂNIA ŞI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.134 ÎN SCOPUL FUNCŢIONĂRII CENTRULUI DE 

ZI „MIHAIL SADOVEANU" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015, 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, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, azi 21.12.2018; 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sector 5; 

Dat fiind raportul de specialitate al Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 22788/14.12.2018; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 237/12.10.2006 privind 

aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 cu F.I.C.E. ROMÂNIA în vederea finanţării şi realizării în 

comun a proiectului privind înfiinţarea "Centrelor de Zi"; 

Luând în considerare raportul Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Societate Civilă, Raportul 

Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport precum şi Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale Fonduri 

Europene şi alte Activităţi Economice. 

În conformitate cu prevederile art. 119, alin. 1, lit. a, art.120, art. 124 alin. 1 din Legea nr. 

272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.3 alin.(1) şi alin.(2), lit „c", art. 12 alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa 

Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „f", precum şi al art. 81 alin 2 lit. "n" teza I şi lit.„q" din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unei convenţii de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi F.I.C.E. România, Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Educaţie 

şi Carieră şi Şcoala Gimnazială Nr. 134, în scopul asigurării funcţionării Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu" 
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aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, conform anexei 

la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică-Serviciul Evidenţă Acte Administrative, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 350/21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încheierii Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare nr. 2/  

05.11.2018 înregistrat la Primăria Sectorului 5 nr. 108450/12.12.2018  

încheiat între Primăria Municipiului Ungheni şi Primăria 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 şedinţă ordinară, astăzi, 21.12.2018;  

 Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Transparenţă şi Control şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 109286/14.12.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. DGTC -109289/14.12.2018; 

 În temeiul H.C.G.M.B. 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. 

 În conformitate cu prevederile art. 14, art. 15, alin. (5), art. 16, alin. (4), art. 45, alin. (2), Iit. „d", art. 

62, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă încheierea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare nr. 2/05.11.2018 

înregistrată la Primăria Sectorului 5 nr. 108450/12.12.2018, încheiat între Primăria Municipiului Ungheni şi 

Primăria Sectorului 5, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, 

Direcţia Generală de Transparenţă şi Control, Direcţia Generală Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 351/21.12.2018 

 

 

*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 darea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în  

corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti către Clubul Sportiv Şcolar Steaua 

 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, 21.12.2018; 

Având în vedere: 

-   Raportul Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră - Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, 

înregistrat sub nr. 109359/14.12.2018;  

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

-   solicitarea Clubului Sportiv Şcolar Steaua, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 

75905/20.08.2018; 

-        Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.233/28.09.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport şi al Comisiei Urbanism, Lucrări 

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public şi Patrimoniului, Fond Funciar. 

 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 Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi ale art. 874 din Codul Civil. 

 În temeiul art. 45 alin. 3 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5  

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii (6 săli) situate în corpul B al Liceului Tehnologic 

Dimitrie Gusti, în suprafaţă totală de 249 mp, către Clubul Sportiv Şcolar Steaua, pe perioada anului şcolar 

2018-2019. 
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ART.2. Cheltuielile curente şi de întreţinere aferente desfăşurării activităţii Clubului Sportiv Şcolar Steaua 

în spaţiul menţionat la art. 1 vor fi finanţate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic 

Dimitrie Gusti. 

ART.3. Se mandatează Directorul Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti să semneze contractul de comodat 

încheiat între instituţia de învăţământ şi Clubul Sportiv Şcolar Steaua. 

ART.4.Începând cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.233/28.09.2018. 

ART.5. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi 

Juridică, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport, Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti şi Clubul Sportiv Şcolar 

Steaua vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

 

Nr. 352/21.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind metodologia care determină modul de derulare a activităţii de salubrizare şi igienizare  

a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii de 

Consiliu Local Sector 5 nr.312/15.11.2018 

 

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 21.12.2018; 

      Având în vedere: 

• Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 263/14.12.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni, 

precum şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 

• OG 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 

• HCGMB 121/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului 

Bucureşti 

• Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice 

•    Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităţilor 

• HCL 106/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 3 şi nr. 5 ale H.C.L.S.5 

nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a 

parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de 

joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5 

• HCL nr. 312/15.11.2018 privind unele măsuri de asigurare a salubrizării şi igienizării a 

terenurilor virane din Sectorul 5 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă metodologia care determină modul de derulare a activităţii de salubrizare şi 

igienizare a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii de 

Consiliu Local Sector 5 nr.312/15.11.2018, conform anexei la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcţiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de Şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 353/21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 implementării, la nivelul Sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire 

pentru performanţă PERM (Programare - Electronică - Robotică - Mecanică), 

de către Colegiul Tehnic Energetic 

 

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, 21.12.2018; 

Având în vedere: 

- Raportul comun al Direcţiei Generale Educaţie şi Carieră şi al Direcţiei Generale Economice, 

înregistrat sub nr. 109827/17.12.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 109829/17.12.2018;  

- adresa  Colegiului   Tehnic  Energetic,  înregistrată  la  Primăria  Sectorului   5   sub 

107336/07.12.2018; 

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi Alte 

Activităţi Economice şi cel al Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

În temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în 

administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 În conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. j) şi k) din Legea nr. 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă implementarea, la nivelul Sectorului 5, de către Colegiul Tehnic Energetic, a proiectului 

Centrul de pregătire pentru performanţă PERM (Programare- Electronică -Robotică - Mecanică), conform 

anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local, capitolul Învăţământ, a proiectului menţionat la art. 1. 

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidenţă Acte Administrative - Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică, Direcţia 

Generală Educaţie şi Carieră, Direcţia Generală Economică şi directorul Colegiului Tehnic Energetic vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 354/21.12.2018 

*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 aprobarea "Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de locuinţe 

persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată" 

 

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 21.12.2018; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. DGO-DTVIE 267/17.12.2018, întocmit de Preşedintele 

Comisiei de analiză şi aprobare a cererilor cetăţenilor constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 

nr. 16/19.07.2016, Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 precum şi Raportul Comisiei Ordinea 

Publică, Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrărilor Publice, 

Administrarea Teritoriului, Domeniul Public şi Societatea Civilă; 

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată cu completările 

şi modificările ulterioare precum şi art. 21, art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, aprobată prin H.G. nr. 1275/2000, precum şi art.2 din 

Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul 

locative de stat aprobat prin H.C.G.M.B. nr.42/2003; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă "Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de locuinţe 

persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată", prevăzută în anexa 1 şi 2 

ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 - Lista de prioritate prevăzută la art. 1 intră în vigoare după finalizarea Listei de prioritate aprobată 

prin H.C.L. Sector 5 nr. 148/28.09.2017. 

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Comisia de analiză şi aprobare a cererilor cetăţenilor, Biroul Spaţii de Locuit 

şi Spaţii cu Altă Destinaţie, Serviciul Evidenţă Acte Administrative Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 355/21.12.2018 

 

*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 „Teatru pentru Toţi",  

înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2018; 

 

Având în vedere: 

- Raportul de Specialitate al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" nr. CCTSI-2018.12.17 - 15 

din data de 17.12.2018; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

- Raportul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activităţi economice; 

- Raportul Comisiei Educaţie, Tineret şi Sport; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache"; 

- Solicitarea depusă de Asociaţia Iniţiativa Ecologistă Europeană (AIEE), înregistrată la Centrul Cultural şi 

de Tineret „Ştefan lordache" cu nr. CCTSI-2018.12.11 - 04, din data de 11.12.2018, 

 

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 „Teatru pentru Toţi", desfăşurat de Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan 

lordache" în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

Art. 2 - Primarul Sectorului 5 şi Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan lordache" vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR 5  

ELENA LUMINIŢA PETRESCU 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

 

Nr. 359/21.12.2018 

 

*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 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. DGE 343/27.12.2018 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ; 

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), lit. a) şi art. 81  alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 

2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr.59-59.1,66.1 care  fac parte integrantă din prezenta 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 veniturii proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr. 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART 5    Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan Iordache pe anul 2018, conform 

Anexelor nr. 75-77, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

.ART 6   Se aprobă rectificarea bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii (Admnistraţia Pieţelor Sector 5 ) pe anul 2018, conform Anexelor nr. 78-80, care fac parte 

integrantă din prezenta 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, 

BOLOŞ FLORINEL  

 

 

Nr. 360/27.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea Actului Constitutiv al  

SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică înregistrat sub nr. 

339/27.12.2018; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 341/27.12.2018; 

Raportul nr. 1620/27.12.2018 întocmit de către SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL în vederea 

modificării actului constitutiv al societăţii; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.75/14.11.2001 şi prevederile Legii nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art.81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă majorarea de capital social al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL de la 

408.067.500 lei la 438.264.495 lei. 

 Valoarea totală a capitalului social este de 438.264.495 lei. Părţile sociale sunt în număr de 21.480 a 

câte 20.403,375. 

 Art. 2. Împuternicit al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, este doamna Elena -Denisa Deca, cetăţean 

român, născuta la data de 28.12.1972 în Corn. Amărăşti, Judeţ Vîlcea, domiciliata în Bucureşti, Şos. 

Alexandriei nr. 70, bl. L9, et.5, ap.22, Sector 5, posesor a CI seria RD, nr. 630015, eliberată de SPCEP 

Sector 5, biroul nr.l, la data de 16.07.2009, CNP 2721228381499 să îndeplinească toate formalităţile 

necesare în vederea întocmirii, depunerii şi înregistrării la toate instituţiile competente a documentaţiei 

aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL, semnând valabil în numele şi 

pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita 

prezentului mandat. 

Art. 3. SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL, Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoana menţionată vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR  

ELENA- LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 361/27.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea Actului Constitutiv al  

SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Economică înregistrat sub nr. 

340/27.12.2018; 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 342/27.12.2018; 

Raportul   nr. 13564/27.12.2018 întocmit de către SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. în 

vederea modificării actului constitutiv al societăţii; 

 

In conformitate cu prevederile: 

Prevederile HCL Sector 5 nr. 39/16.08.2010, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art.81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. de la 

186.337.120,35 lei la 231.585.034,35 lei, prin emiterea unui număr de 10.200 acţiuni cu o valoare 

nominală de 4.436,07 lei. 

 Art. 2. Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. va duce la 

îndeplinire toate formalităţile necesare în vederea înregistrării modificărilor survenite în ceea ce priveşte 

structura acţionariatului societăţii, la toate instituţiile competente. 

 Art. 3 Împuternicit al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A, este doamna Aurelia-Mariana 

Costin, cetăţean român, născuta la data de 21.04.1970 în Oras Stefanesti, Judeţ Argeş, domiciliata în 

Bucureşti, Strada Virgil Plesoianu, nr. 98, Sector 1, posesor a CI seria RR nr.977594 eliberată de 

S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.03.2013, CNP 2700421034970 să îndeplinească toate formalităţile 

necesare în vederea întocmirii, depunerii şi înregistrării la toate instituţiile competente a documentaţiei 

aferente modificării Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., semnând valabil în 

numele şi pentru Consiliul Local Sector 5 oriunde este necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă în limita 

prezentului mandat. 

 Art. 4 S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A., Serviciul Evidenţă Acte Administrative din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Tehnică şi Juridică şi persoana menţionată vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR SECTOR  

ELENA- LUMINIŢA PETRESCU  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FLORINEL BOLOŞ  

 

Nr. 362/27.12.2018 
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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 precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 

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; 

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) şi art. 81  alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia 

Publică Locală republicată . 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂŞTE: 

 

 

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 

2018, conform anexelor nr 1-58, 59.2, 60-64 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Se aprobă rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA pe anul 2018, 

conform anexelor nr. 59-59.1,66.1, care fac parte integrantă din prezenta 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 veniturii proprii 

(Învăţământ Preuniversitar de stat) pe anul 2018 , conform anexelor nr 67-74 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART 5 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ştefan 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 (Admnistraţia 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 apoba 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, 

BOLOŞ FLORINEL  

 

 

Nr. 363/28.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL SECTORUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind constituirea unei comisii de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele Municipiului 

Bucureşti, unui număr de 65 de unităţi locative 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificare Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul Aleşilor Locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28.12.2018; 

 

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare nr. 

111301/20.12.2018, precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub 

nr. 111726/21.12.2018; 

- Luând în considerare propunerile domnului consilier Melnic Constantin Ion precum şi 

autopropunerea domnului consilier Gheorghe Ştefan consemnate în Procesul Verbal al 

Comisiei de Validare din data de 28.12.2018 în care se menţionează şi rezultatul votului ; 

 Ţinând cont de: 

- Adresa   S.C. Administrare Cazare Cantine S.R.L., înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. 

109035/13.12.2018, prin care ni se comunică oferta de preţ privind vânzarea imobilului;  

- Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5) şi art. 81, alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea comisiei de negociere a condiţiilor achiziţionării în numele 

Municipiului Bucureşti, unui număr de 65 de unităţi locative, situate în str. Iacob Andrei nr.31 , Sector 5, 

Bucureşti, cu următoarea componenţă: 

 

1    Marian Ţigănuş -Preşedinte -Viceprimar al Sectorului 5 

2 Marian Ion -Membru -Arhitect 

3 Matei Ion -Membru -Consilier Local 

4    Gheorghe Ştefan -Membru -Consilier Local 

5    Ramona Maria Chivu -Membru -Director General – Direcţia Generală 

Economică 

6    Isabela Nicoleta Disăgilă -Membru -Director General Adjunct – Direcţia 

Buget şi Execuţie Bugetară 

7    Radu Marian Popescu -Membru -Direcţia Generală Juridică 
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8   Aurelia Negru -Membru -Director General Adjunct – Direcţia 

Generală Operaţiuni 

9  Mihaela Kalogerakos -Membru -Director General – Direcţia Tehnică 

şi Verificare Investiţii Edilitare 

 

 Art. 2. - Secretariatul Comisiei prevăzute la art. 1 va fi asigurat de dna Andra Elena Botea, Direcţia 

Generală Juridică. 

 Art. 3. - Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre 

aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate. 

 Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Florinel Boloş  

 

 

Nr. 364/28.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind solicitarea împuternicirii consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti referitor la achiziţionarea în numele Municipiului Bucureşti, unui număr  

de 65 de unităţi locative, situate în strada lacob Andrei nr. 31, 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 modificare Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 

Aleşilor Locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28.12.2018;  

 Având în vedere: 

- Raportul Direcţiei Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii  Edilitare nr. 

111311/20.12.2018, precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub 

nr. 111617/21.12.2018;  

Ţinând cont de: 

- Adresa    S.C. Administrare Cazare Cantine S.R.L., înregistrată la Primăria Sector 5  cu nr. 

109035/13.12.2018, prin care ni se comunică oferta de preţ privind vânzarea imobilului; 

- Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 

sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti privind achiziţionarea în numele Municipiului Bucureşti, a unui număr de 65 de 

unităţi locative, situate în strada lacob Andrei nr. 31, sector 5, Bucureşti. 

Art. 2.  - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Contrasemnează 

 Secretar Sector 5 , 

Elena Luminiţa Petrescu 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 365/28.12.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  5 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINŢĂ CU TITLU GRATUIT  

SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ BUCUREŞTI-ILFOV  

A UNUI SPAŢIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 215 MP ŞI A TERENULUI IN SUPRAFAŢA DE 984 MP -PARCARE ŞI 

457 MP CALE DE ACCES, ÎN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ CREŞA SF. STELIAN  

ÎN VEDEREA FUNCŢIONĂRII SUBSTAŢIEI DE AMBULANŢĂ SECTOR 5 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015, 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, 

rectificată, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 28.12.2018, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5; 

Dat fiind Raportul de specialitate al directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 23500/27.12.2018 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 98/26.11.2015, privind darea în 

folosinţă cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti a unui spaţiu în suprafaţă de 215 

mp, în incinta Creşei Sf. Stelian, în vederea funcţionării Substaţiei de Ambulanţă sector 5. 

 

În conformitate cu prevederile art. 874 alin. (1) Cod.Civ.; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 alin (3) şi ale art. 81 alin.(2) lit."j" din Legea 215/2001, privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. În vederea asigurării funcţionării Substaţiei de Ambulanţă a Sectorului 5 se dă în folosinţă 

gratuită Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov un spaţiu în suprafaţă de 215 mp şi terenul în suprafaţă 

de 984 mp parcare şi 457mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcţionează Creşa Sf. Stelian, 

situată în str. Lereşti nr. 22, sector 5, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, pe o perioada de 3 ani. 

 Art. 2. Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov va suporta toate cheltuielile referitoare la utilităţile 

publice determinate de funcţionarea Substaţiei de Ambulanţă Sector 5. 

 Art. 3. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor încheia un 

protocol prin care vor stabili cotele părţi din costurile utilităţilor publice ce vor reveni spre plata Serviciului 

de Ambulanţă Bucureşti- Ilfov. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Potecţia Copilului Sector 5 

Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică-Serviciul Evidenţă 

Acte Administrative şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Florinel BOLOŞ  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 366/28.12.2018  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului "În universul şahului - proiect educaţional şi sportiv pentru 

copiii defavorizaţi" 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 28.12.2018, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului sector 5;  

- Raportul de specialitate nr. 23501/27.12.2018 întocmit de către directorul general al DGASPC 

sector 5, 

 

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1), art. 53 alin. (2) şi art. 113 din Legea nr. 272/2004, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, 

republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit. „n„ din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 ART. 1. Se aprobă proiectul „În universul şahului - proiect educaţional şi sportiv pentru copiii 

defavorizaţi", prevăzut în anexa la prezenta hotărâre parte integrantă a acesteia. 

 ART. 2. În vederea implementării proiectului menţionat la articolul 1 al prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 pentru ca în numele şi 

pentru Consiliul Local sector 5 să semneze un acord de parteneriat cu Asociaţia Clubul Sportiv „Master 

Mind‖ în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri. 

 ART. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 

nr. 26/29.11.2012, privind aprobarea Proiectului „În universul şahului- proiect educaţional şi sportiv pentru 

copiii defavorizaţi,,. 

 ART. 4. Primarul sectorului 5, Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Juridică- Serviciul Evidenţă Acte 

Administrative şi D.G.A.S.P.C. sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLOŞ FLORINEL  

 

 Contrasemnează, 

 

 

Secretar sector 5  

Elena Luminiţa PETRESCU 

 

Nr. 367/28.12.2018 

*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 

 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 
 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unităţi  

de învăţământ şi locuinţe, pe terenurile din zonele: Drumul Movilă, Drumul Ghindari, 

Strada Brătila şi Strada Teiuş 

 

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28.12.2018; 

 

Având în vedere: 

 

• Raportul comun de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Generale Operaţiuni, Direcţiei 

Generale de Transparenţă şi Control şi Direcţiei Generale de Educaţie şi Carieră; 

• Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată cu numărul 112349/28.12.2018; 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151 din 20/07/2001, privind trecerea 

unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 

1-6; 

• Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 78/30.09.2016, privind aprobarea Strategiei Locale 

de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

• Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 36 alin.(2), lit.‖c‖, alin. (4), 

lit. "d", alin. (6), lit.‖a‖, pct. 11 şi  art. 63, alin. (5), lit.‖f‖ ; 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 

 
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti 
 

 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. "e" şi art. 81 alin.(2), lit. "i" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Proiectul de dezvoltare urbană, constând în construirea de unităţi de învăţământ 

şi locuinţe, pe terenurile din zonele: Drumul Movilă, Drumul Ghindari, Strada Brătila şi Strada Teiuş. 

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, 

Florinel Boloş  

 

Nr. 368/27.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1720/04.12.2018 al Direcţiei Generale Economice și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

  În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 639/26.09.2018, H.G. nr. 848/2018 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru 

echilibrarea bugetelor locale și a prevederile O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2018;  

  Punând în practică adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 74509/07.11.2018 privind repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale;  

 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, 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 modul 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 922.844 mii lei la cheltuieli și în sumă de 916.066 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. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, în 

sumă de 175.050 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2018, în sumă de 67.443 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 110.150 mii lei, la cheltuieli şi la 

venituri în sumă de 110.150 mii lei conform Anexei nr. V și VI ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 

1, 1a şi 1b, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 5. (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.: 284 

Data: 11.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018  

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării  

Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București 

 pentru perioada 2017 – 2023 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6336/05.12.2018 întocmit de Direcţia Generală 

Investiții;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018 privind solicitarea 

către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să 

hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București 

pentru perioada 2017 – 2023. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Investiții 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.: 285 

Data: 11.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a 

 împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării  

Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6337/05.12.2018 al Direcţiei Generale Investiții; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici 

Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării Strategiei locale integrată de dezvoltare 

durabilă a Sectorului 6, București. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Investiții, 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.: 286 

Data: 11.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, 

 auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17185/06.12.2018 întocmit de Administraţia Şcolilor 

Sector 6 și Expunerea de motive a d-nei Consilier Local Gaspar Florentina; 

 În temeiul prevederilor art. 102 alin. (1), coroborat cu art. 105 alin. 2) lit. l) din  Legea nr. 1/2011 

privind educaţia naţională cu modificările și completările ulterioare, a adresei Inspectoratului Școlar Sector 

6 al Municipiului București din data de 06.12.2018 privind numărul personalului didactic, auxiliar și 

nedidactic, angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din 

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

ulterioare. 

 Consiliul  Local Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, în luna decembrie, 

acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic 

angajat în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, în valoare de 80 lei cu 

TVA/pachet/angajat. 

 Art. 2. (1) Finanțarea contravalorii pachetelor, în cuantum de 290.240 lei cu TVA, va fi suportată din 

capitolul bugetar 65.02. ‖Bunuri și servicii‖, aferent fiecărei unități de învățământ, pe anul 2018.  

 (2) Numărul pachetelor pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, 

este prevăzut în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6, Direcţia Generală Economică şi 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 287 

Data: 11.12.2018  

 

 

 

*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 al Sectorului 6  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1823/17.12.2018 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 conformitate cu H.G. nr. 948/7.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor privind susținerea sistemului de protecție a copilului, 

precum și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap și O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative; 

 Ţinând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare și de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și 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, 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 modul 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 al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2018 în sumă de 916.066 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01, 

Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, 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.: 288 

Data: 18.12.2018  

 

*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 3 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1577/12.11.2018 al Direcţiei Generale Economice şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și 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 şi a H.C.G.M.B. nr. 

30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

trimestrul 3 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 3 al anului 2018, 

conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 3 al anului 2018, 

conform Anexelor nr. 5 şi nr. 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 3 al anului 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.: 289 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

*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 anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold 

la data de 31.12.2018, datorate de persoanele fizice şi juridice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24018-24197/07.12.2018 al Direcţiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ținând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza 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 al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante, aflate în sold la data de 31.12.2018, mai mici 

de 40 lei, înregistrate în evidenţele fiscale ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, 

datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice care nu mai figurează în evidențele fiscale cu 

bunuri mobile sau imobile. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 290 

Data: 18.12.2018  

 

  



526 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

―Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare pentru strada Stoica Vizitiu‖ 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 6110/22.11.2018, al Direcţiei Generale Investiţii. 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

  Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5  ale Consiliului Local Sector 6. 

 În conformitate cu prevederile:  

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii ―Extindere reţele de 

alimentare cu apă şi canalizare pentru strada Stoica Vizitiu” la faza de Studiu de Fezabilitate 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, 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.: 291 

Data: 18.12.2018  

  



527 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți 

blocului de locuințe din Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Str. Vistiernicul 

Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152 

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6322/04.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

 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;    

 - 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; 

 - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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 indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a imobilului din Str. 

Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A - Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 - Str. Vistiernicul 

Stavrinos nr. 26, bloc 152, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 292 

Data: 18.12.2018  



528 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

aferenți blocului de locuințe din aleea Săndulești nr. 1, bloc C1 

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6327/04.12.2018, al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările 

și completările ulterioare; 

  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; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe 

din aleea Săndulești nr. 1, bloc C1 din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menționați la alin. (1), se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce 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.: 293 

Data: 18.12.2018  

 
*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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

aferenți blocului de locuințe din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B 

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6324/04.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 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;    

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe 

din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici mentionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia 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.: 294 

Data: 18.12.2018  

 
*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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

aferenți blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6326/04.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 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; 

  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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe 

din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 295 

Data: 18.12.2018  

 
*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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

aferenți blocului de locuințe din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6325/04.12.2018, al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 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;    

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe 

din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generala 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.: 296 

Data: 18.12.2018  

 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de  

energie aferenți obiectivului de investiție Şcoala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului 

 București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 316/19.12.2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6428/10.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

energie pentru obiectivul de investiţie Şcoala nr. 309, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

316/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 297 

Data: 18.12.2018  

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de  

energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 

al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 318/19.12.2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6424/10.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

energie pentru obiectivul de investiţie Școala Sf. Constantin și Elena, aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 298 

Data: 18.12.2018  

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6426/10.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

energie pentru obiectivul de investiţie Şcoala nr. 117, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

314/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 299 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6423/10.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

energie pentru obiectivul de investiţie Şcoala nr. 197, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

315/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 300 

Data: 18.12.2018  

 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

 de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 

 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local  

Sector 6 nr. 85/08.05.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6432/10.12.2018, al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea energetică a 

consumului de energie pentru obiectivul de investiţie Grădiniţa nr. 208, aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 301 

Data: 18.12.2018  

 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE  

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6431/10.12.2018, al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Art. 7  alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

de energie pentru obiectivul de investiţie Grădiniţa nr. 230, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 

6 nr. 86/08.05.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 302 

Data: 18.12.2018  

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro  , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

 energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului  

Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6430/10.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

de energie pentru obiectivul de investiţie Grădiniţa nr. 274, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 

6 nr. 87/08.05.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 303 

Data: 18.12.2018  

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local Sector 6. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE  

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 

al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 312/19.12.2018 

 

  Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6429/10.12.2018, al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

de energie pentru obiectivul de investiţie Liceul Petru Poni, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 

6 nr. 312/19.12.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 304 

Data: 18.12.2018  

 

 
*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/


540 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de  

energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 

al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 317/19.12.2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6422/10.12.2018 al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de 

energie pentru obiectivul de investiţie Şcoala Adrian Păunescu, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 317/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

     (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 305 

Data: 18.12.2018  

 
 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului  

de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sfântul Andrei din Sectorul 6 

 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local  

Sector 6 nr. 319/19.12.2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6427/10.12.2017, al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

de energie pentru obiectivul de investiţie Şcoala Sfântul Andrei, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 319/19.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 306 

Data: 18.12.2018  

 
 
*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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului  

de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 59 din Sectorul 6  

al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local  

Sector 6 nr. 313/19.12.2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6425/10.12.2018, al Direcţiei Generale Investiţii și 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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; 

 Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și 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. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului 

de energie pentru obiectivul de investiţie Şcoala nr. 59, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 313/19.12.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 307 

Data: 18.12.2018  

 

 

 

*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/


543 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei 

 de 56.398 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM  

(Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), desfășurat de Primăria Sectorului 6, 

 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, 

 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ‖Carol I‖ 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15829/15.11.2018 întocmit de Administraţia Şcolilor 

Sector 6;   

 Văzând Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și lit. f) şi art. 81 alin. (2) lit. d) și lit. j) 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în 

limita sumei de 56.398 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – 

Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 

6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ‖Carol I‖, conform Anexelor nr. 1 și nr. 

2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Generală Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Şcolar Sector 6 al Municipiului Bucureşti și 

Colegiul Tehnic ‖Carol I‖, 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.: 308 

Data: 18.12.2018  

 
 

*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 aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţe sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate,  

în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2019 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20937/29.10.2018 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 prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe cele ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 188/30.08.2018 privind aprobarea 

condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, a locuinţelor din fondul locativ 

de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe 

sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în temeiul  Legii nr. 114/1996, întocmite pentru 

anul 2019, aşa cum se regăsesc în Anexele nr. 1, 2 şi 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr. 1, 2 şi 3, să nu figureze solicitanţii care nu au 

făcut dovada îndeplinirii criteriilor de acces sau care nu au prezentat documentele necesare evaluării 

situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi 30 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000. 

 Art. 3. În vederea eliberării terenului și urgentării demarării construcției de locuințe pe 

amplasamentul din Drumul Taberei nr. 7B (Lt. Col. Marinescu Constantin nr. 6), vor beneficia cu prioritate 

de atribuirea unei locuințe sociale, solicitanții care au domiciliul la adresă și figurează în lista care 

constituie Anexa nr. 3 la hotărâre. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2019, data de la care Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 292/23.11.2017, își încetează aplicabilitatea. 

 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. 
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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.: 309 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţă, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, 

întocmite pentru anul 2019 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20938/29.10.2018 întocmit de Serviciul Reglementare şi 

Repartizare Spaţii Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului 

de locuințe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate 

foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de 

cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 187/30.08.2018 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; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe în 

temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2019, aşa cum se regăsesc în Anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexa, să nu fie incluşi solicitanţii care nu au făcut 

dovada îndeplinirii criteriilor de acces, precum și cei care nu au prezentat documentele necesare evaluării 

situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi art. 30 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 1275/2000. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019, data de la care își încetează 

aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 291/23.11.2017. 

 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.: 310 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 pentru anul 2019, a Planului de acţiuni de interes local, 

în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare 

ale Legii nr. 416/2001 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 14156/12.11.2018 al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă pentru anul 2019, Planul de acţiuni de interes local, în vederea repartizării orelor 

de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate, sunt prevăzute în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 311 

Data: 18.12.2018  

 

 

 

 

 

*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 completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind 

aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei 

de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14154/12.11.2018 al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 167/2009 privind aprobarea Programului multianual de 

investiţii pentru ,,Implementarea a 200 sisteme parcări inteligente verticale‖; 

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului 

de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING;  

- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor privind 

bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiţiile 

legii, precum şi organigrama, statul de funcţii numărul de personal şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local; 

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Se completează Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea 

modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru 

parcările supraterane SMART PARKING, completată prin H.C.L. Sector 6 nr. 129/17.06.2010, în sensul 

că, după Art. 2
1
, se introduce Art. 2

2
 având următorul cuprins: ,,Pe perioada lucrărilor de 

reabilitare/reparaţii a sistemelor de parcări inteligente verticale deţinătorii contractelor de închiriere a unui 

loc de parcare sunt scutiţi de plata taxei de parcare‖ 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 rămân nemodificate.  

 Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 312 

Data: 18.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în 

funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului 

Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul 

public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14153/12.11.2018 al Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În baza prevederilor Cap. II, Secţiunea 1 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de 

parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008; 

 Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din Anexa 1 a 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 şi 

completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea  nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) 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 privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a 

parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă modelul Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe 

domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 - Bucureşti conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă modelul de cerere privind atribuirea locului de parcare și modelul de cerere privind 

renunţarea la locul de parcare, conform Anexelor nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Contractele încheiate în perioada 01.08.2017 – 31.12.2018 rămân valabile, celelalte 

contracte urmând a fi înlocuite până cel târziu la data de 31.03.2019. Beneficiarii locurilor de parcare care 

nu se prezintă să semneze noul contract până la data menţionată, vor pierde locul de parcare.  

 Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 193/2008, H.C.L. 

Sector 6 nr. 164/2017 și H.C.L. Sector 6 nr. 32/2018. 
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 Art. 6.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 313 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul 

de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei  

lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice  şi a nivelului alocaţiei 

zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/24340/15.11.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Anexei 1 la 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; 

- Prevederile  art. 5 alin. (2) H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa cu nr. 319/DM/30.01.2018 a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, înregistrată la D.G.A.S.P.C. 

Sector 6 cu nr. A/2703/01.02.2018; 

-  Referatul înregistrat cu nr. A/29093/30.10.2018 privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor 

vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, costului mediu lunar pe grade de dependenţă şi a 

cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în centrele rezidenţiale din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Nota de fundamentare nr. A/29092/30.10.2018 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru 

persoanele vârstnice în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia 

Copilului Sector 6; 

-  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)   lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă în anul 2019, serviciile acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de 

dependenţă în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă în anul 2019, costul mediu lunar/persoană în centrele rezidenţiale pentru 

persoanele vârstnice pe grade de dependenţă, după cum urmează: 

a) persoană asistată independentă             – 5347 lei; 

b) persoană asistată semidependentă  – 5407 lei; 

c) persoană asistată dependentă   – 5487 lei;  

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în funcţie de gradul de dependenţă al 

persoanei beneficiare, după cum urmează: 

 - persoanele vârstnice independente   – 1.500 lei; 

 - persoanele vârstnice semidependente            – 1.850 lei; 

 - persoanele vârstnice dependente      – 2.000 lei, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoanele 

vârstnice, datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pe grade de dependenţă. 

 (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere în funcţie de 

gradul de dependenţă al persoanei beneficiare, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice îngrijite în centrele rezidenţiale, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai 

mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii. 

 (4) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a 

susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de 

reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu 

executoriu. 

 Art. 4. Se aprobă în anul 2019, nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice în 

centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în 

sumă de 21 lei/zi/persoană. 

 Art. 5. (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.: 314 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap 

 care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane  

cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Sector 6, în anul 2019 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/24344/15.11.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul înregistrat cu nr. D/23398/01.11.2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială 

Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

în anul 2019;  

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care 

beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi în cuantum de 

1875 lei/persoană asistată, în anul 2019, 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.: 315 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2019 pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/24345/15.11.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Prevederile art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Nota de Fundamentare nr. D/24096/12.11.2018 a Serviciului Ajutor Social; 

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. (1) Se aprobă în anul 2019, lista cu situațiile considerate deosebite pentru acordarea 

ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă în anul 2019, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor de urgență 

prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei nr. 2, 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.: 316 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență  

socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viața  

comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/24384/15.11.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de:  

 - 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. 3 alin. (1) şi (2) lit. m), ale art. 5 alin. (7) și cele ale art. 9 din Legea nr. 292/2011 a 

asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), 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. Persoanele rezidente în Sectorul 6 care au capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe piaţa 

muncii, pot primi beneficii de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6, în  condiţiile în 

care efectuează activităţi în folosul comunităţii locale a Sectorului 6, activităţi care sunt coordonate de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 324/19.12.2017 privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială 
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acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viața comunității, prin prestarea de 

acțiuni sau lucrări de interes local și participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserției 

sociale. 

 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 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.: 317 

Data: 18.12.2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 

nr. 325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția 

Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/25474/04.12.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând adresa nr. 4858/DGPDC/SM/sz/06.11.2018 a Autorității Naționale pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6 cu nr. D/21114/12.11.2018; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) lit. c) și art. 5 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 502/2017 privind 

organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, ale art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

și ale art. 7 alin. (13) din Legea  nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 

325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6, în sensul că 

d-na dr. Tobescu Doina Mihaela, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, 

având calitatea de membru titular în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului sector 6 va fi înlocuită cu dl 

dr. Adam Cristian, membru titular și d-na dr. Axente Mihaela, membru supleant – reprezentanți ai Direcției 

de Sănătate Publică a Municipiului București, în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6  

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 325/19.12.2017 rămân 

neschimbate.  

 Art. 2. (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Comisia pentru 

Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 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.: 318 

Data: 18.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului 

 București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască 

în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială  

și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Estuar, pentru proiectul 

‖Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice‖ 

 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/25495/04.12.2018 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; 

 Ţinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare din bugetul local, 

în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de 

servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din 

bugetul local; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 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; 

- Raport de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, cu nr. 

D/24422/15.11.2018; 

-  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se aprobă solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de a 

împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Estuar, pentru proiectul ‖Locuințe 

protejate pentru adulții cu probleme psihice‖. 

 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.: 319 

Data: 18.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608‖, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă - locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri 

pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23/03.10.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31657/7/5/28.08.2018 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), 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 Iuliu Maniu nr. 608‖, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea mixtă - locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în 

suprafaţă de 9.957 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. 

 (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.: 320 

Data: 18.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33/01.11.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33323/8/9/15.10.2018 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), 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 G-ral Petre Popovăţ nr. 57B‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., 

proprietate privată persoană fizică.  

 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.: 321 

Data: 18.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 161B‖, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8/21.09.2018 al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de 

detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 161B‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

29328/7/4/28.08.2018 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), din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – ―Prelungirea Ghencea nr. 161B‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 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. 

 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.: 322 

Data: 18.12.2018  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Pomilor nr. 6‖, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colectivepe un teren în suprafaţă  

măsurată de 398 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. 

18151/4/13/21.05.2018 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 – ―Strada Pomilor nr. 6‖, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 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.: 323 

Data: 18.12.2018  

 
 

  



569 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Dr. Emanoil Mihail Severin 

nr. 8‖, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă 

pe un teren în suprafaţă măsurată de 240 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – ―Strada G-ral Dr. 

Emanoil Mihail Severin nr. 8‖, sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16087/2/1/12.03.2018 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 – ―Strada G-ral Dr. Emanoil Mihail Severin nr. 8‖, 

Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

măsurată de 240 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.: 324 

Data: 18.12.2018  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Casetă pentru perioada de Evaluare a  

Continuării Conformității 23.11.2017 - 22.11.2018 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport 

Casetă, transmis de S.C. Apa Nova București S.A. la AMRSP prin adresa nr. 18219710/05.12.2018; 

- Referatul nr. 2802/19.12.2018 privind Evaluarea a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B6 – 

Capacitate de transport Casetă pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 23.11.2017 - 

22.11.2018, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB nr.70/28.04.2011; 

- prevederile art.22 din Actul Adițional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune, aprobat prin 

HCGMB nr. 245 / 26.09.2013; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012, nr. 

16/11.10.2012, nr.42/23.12.2014, nr.38/23.12.2016, nr.58/22.12.2016 și nr.54/21.12.2017; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012;  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B6 – 

Capacitate de transport Casetă pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 23.11.2017 - 

22.11.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 75/21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a Serviciilor Publice  



574 

 

M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților pentru  

Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 27.11.2017 - 26.11.2018 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 - Timpul de răspuns la 

apelurile telefonice ale clienților transmis de S.C. Apa Nova București S.A. cu scrisoarea nr. 

18221008/06.12.2018, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 

2630/07.12.2018; 

- Referatul nr. 2703 / 19.12.2018 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 - 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților pentru Perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității 27.11.2017 - 26.11.2018, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii 

al AMRSP; 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar, 

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;  

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 3/2004, nr. 48/2004, nr. 50/2005, nr. 40/2006, nr. 

38/2007, nr. 26/2008 și nr. 24/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 32/2010, nr. 32/2011, nr. 

42/2012, nr. 43/2013, nr. 43/2014, nr. 39/2015, nr. 59/2016 și nr. 55/2017;  

 

În temeiul prevederilor art. 7, literele a), b), a art.14.2 și art. 16, literele a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/30.08.2012, 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 



575 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de 

răspuns la apelurile telefonice ale clienților pentru Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 

27.11.2017 - 26.11.2018, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.  

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei deciziii. 
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*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Autoritatea Municipală de Reglementare 

a Serviciilor Publice   

 


