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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 310 din 16.02.2018 
 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri 

pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, modificată prin H.G. nr. 1487/2005 şi a 

Dispoziţiei Primarului General nr. 1779/07.12.2017; 

 Având în vedere referatul nr. 593/09.01.2018 al Direcţiei Generale Operaţiuni - Direcţia Relaţii 

Publice şi Informare ;  

 În temeiul art. 61 alin. (3), art. 63 alin. (5) lit. a) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art. 1. Direcţia Urbanism, Direcţia Transporturi Drumuri Sistematizarea Circulaţiei, Direcţia 

Utilităţi Publice - Serviciul Autorizare Coordonare Lucrări Infrastructură, Direcţia Generală Economică, 

Direcţia Patrimoniu vor asigura personal, care să verifice documentaţia depusă de cetăţeni la Centrul 

de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii, să întocmească note de plată şi să încaseze 

taxele conform activităţii specifice fiecărei direcţii. 

 Art. 2. Programul de lucru cu publicul pentru personalul prevăzut la art.1 va fi conform H.G. nr. 

1723/2004 privind aprobarea Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii 

cu publicul, modificată prin H.G. nr. 1487/2005 şi a Dispoziţiei P.G. nr. 1779/07.12.2017, astfel: luni, 

marţi, joi, vineri: 08,30 -16,30 şi miercuri: 08,30 -18,30. 

 Art. 3. Prevederile Dispoziţiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 268/23.02.2011 îşi 

încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

 Art. 4. Direcţia Relaţii Publice şi Informare, Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul 

Resurselor Umane şi direcţiile prevăzute la art. 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii. 
 

PRIMAR GENERAL, 
 

Gabriela FIREA 
 

 AVIZAT, 

AVIZAT,   

Direcția Juridic 

Director Executiv 

 

 
Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

Adrian IORDACHE  Georgiana ZAMFIR 

 

Întocmit Aurica CALOTĂ, Șef serviciu S.R.C. 
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Director Executiv 

 

Mirela ERCUȚĂ 

 

  



5 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

SUMAR  

  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

  



6 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 26 din 22.02.2018 privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a 

imobilului din Şoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Spitalul Metropolitan” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

11 

Hotărârea nr. 27 din 22.02.2018 privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti de a identifica suprafeţele 

de teren şi să demareze procedurile necesare privind construcţia a două spitale generaliste ……………………………….. 

 

12 

Hotărârea nr. 28 din 22.02.2018 privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea 

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul 

Bucureşti, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranţă şi consolidare ….…………………………………………….. 

 

 

13 

Hotărârea nr. 29 din 22.02.2018 privind aprobarea Protocolului de Colaborare privind construirea unei maternităţi în curtea 

Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sfântul Ioan” Bucureşti ………………………………………………………………………………….. 

 

15 

Hotărârea nr. 30 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii 

”Consolidare şi reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

16 

Hotărârea nr. 31 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Bazin de 

recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca” …………………………………………………………… 

 

17 

Hotărârea nr. 32 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii 

”Reabilitare Corp A şi B Maternitatea Bucur” – Strada Bucur nr. 10 (Corp A) şi nr. 19 (Corp B), sector 4 ………………………… 

 

18 

Hotărârea nr. 33 din 22.02.2018 privind predarea în administrare a lifturilor şi escalatoarelor ce fac parte din obiectivul 

”Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”, de către Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei către 

Administraţia Străzilor ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

19 

Hotărârea nr. 34 din 22.02.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea 

Mausoleului „Memorialul Eroilor Neamului” din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul 

Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

…………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

 

 

 

20 

Hotărârea nr. 35 din 22.02.2018 privind dezmembrarea cadastrală a imobilului Depoul Giurgiului ce aparţine domeniului public 

al municipiului Bucureşti, situat în strada Acţiunii nr. 52-54, sector 4, în scopul realizării şi a unei autobaze 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

22 

Hotărârea nr. 36 din 22.02.2018 privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti a cotei de ½ 

din imobilul situat în Bucureşti, Str. Nicolae Tonitza, nr. 9, sector 3, în vederea realizării unei parcări 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

24 

Hotărârea nr. 37 din 22.02.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii 

„Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”, aprobaţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 385/16.12.2009 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

25 

Hotărârea nr. 38 din 22.02.2018 privind participarea Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul cu finanţare 

nerambursabilă „WALK THE (GLOBAL) WALK”, în cadrul apelului de proiecte EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

26 

Hotărârea nr. 39 din 22.02.2018 privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanţarea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov …………………………………………………………………………. 

 

28 

Hotărârea nr. 40 din 22.02.2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor 

tehnico – economici aferenţi obiectivelor de investiţii lucrări de modernizare şi integrare în sistemul BTMS a intersecţiilor 

semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu – Theodor Pallady, 13 Septembrie – Bd. Ghencea, Calea Griviţei – 

Bucureştii Noi, Giurgiului …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

30 

Hotărârea nr. 41 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii 

„Reabilitare sistem rutier şi realizare reţele edilitare pentru 68 străzi din municipiul Bucureşti” ……………………………………. 

 

31 

Hotărârea nr. 42 din 22.02.2018 privind preluarea de către Municipiul Bucureşti a documentaţiilor tehnico – economice faza 

„Studiu de Fezabilitate” aferente obiectivului de investiţii „Construire săli sport multifuncţionale în incinta unor unităţi de 

învăţământ sector 6” ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

32 

Hotărârea nr. 43 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire 

sală sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 197” – Strada Obcina Mare nr. 2, sector 6 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 

33 

  



7 

 

Hotărârea nr. 44 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire 

sală sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale Sfinţii Constantin şi Elena” – Aleea Lunca Cernei nr. 3, sector 6 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

34 

Hotărârea nr. 45 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire 

sală sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 167 (fostă nr. 202)” – Calea Crângaşi nr. 140, sector 6 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

35 

Hotărârea nr. 46 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire 

sală sport multifuncţională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu” – B-dul Iuliu Maniu nr. 15, sector 6 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

36 

Hotărârea nr. 47 din 22.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire 

sală sport multifuncţională în incinta Colegiului Național Grigore Moisil” – B-dul Timişoara nr. 33, sector 6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

37 

Hotărârea nr. 48 din 22.02.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 

obiectivul de investiţii ”Adoptarea cogenerării pentru centrala termică de zonă Casa Presei” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

38 

Hotărârea nr. 49 din 22.02.2018 privind acordul de principiu pentru achiziţionarea imobilului monument istoric situat în str. 

Lipscani nr. 26, sector 3, cu destinaţia de spaţiu cultural ………………………………………………………………………………. 

 

40 

Hotărârea nr. 50 din 22.02.2018 privind înfiinţarea Centrului Cultural LUMINA şi aprobarea organigramei, numărului total de 

posturi, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale acesteia ..……………………………………………. 

 

41 

Hotărârea nr. 51 din 22.02.2018 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Fundaţia Crucea Alb – Galbenă şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti 

în vederea asigurării continuităţii proiectului ”Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul 

Bucureşti”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017 ….……………………………………………………………………………. 

 

 

 

43 

Hotărârea nr. 52 din 22.02.2018 privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanțarea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov ……………………………………………………………………. 

 

45 

Hotărârea nr. 53 din 22.02.2018 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Bust Elisabeta Rizea” în parcul Drumul 

Taberei, sector 6, București …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

47 

Hotărârea nr. 54 din 22.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018…………………… 48 

Hotărârea nr. 55 din 22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Bucureşti – R.A. prin 

schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. 

S.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

49 

Hotărârea nr. 56 din 22.02.2018 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

53 

Hotărârea nr. 57 din 22.02.2018 privind împuternicirea Regiei Autonome de Transport București în scopul încheierii unui acord 

cu serviciul public de transport local din Municipiul Chișinău, Republica Moldova, în vederea transmiterii a 2 autobuze 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

55 

Hotărârea nr. 58 din 22.02.2018 privind aprobarea modificării denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – 

Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, precum și completarea scopului și obiectivelor 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București ……………………………………………………………… 

 

 

56 

Hotărârea nr. 59 din 22.02.2018 privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statului de funcții și Regulamentului 

de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane ……………………………………………………. 

 

58 

Hotărârea nr. 60 din 22.02.2018 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 privind preluarea în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, cu destinația de sedii 

pentru instituții publice……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

59 

Hotărârea nr. 61 din 22.02.2018 privind modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 

privind acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea încheierii Convenţiei privind finanţarea proiectului 

"Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti", între Municipiul Bucureşti şi 

Ministerul Mediului………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

61 

Hotărârea nr. 62 din 22.02.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la 

cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală, totală de 120 lei, ce 

reprezintă 0,0004% din capitalul social al societății Compania Municipală Energetica S.A., persoană juridică română, cu sediul 

social în București, Sectorul 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 3, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul 

Comerțului București: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

64 

Hotărârea nr. 63 din 22.02.2018 privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport Bucureştin pe anul 2018 

………………………………………………………………………………….…………………………………………............................... 

 

65 

 

 

 



8 

 

Hotărârea nr. 64 din 22.02.2018 privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/ sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală 

și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

66 

Hotărârea nr. 65 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Gliei nr. 9-11, Sector 1, Bucureşti 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

68 

Hotărârea nr. 66 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Titu Maiorescu nr. 13-17 lot 1, str. Titu 

Maiorescu nr. 17B, nr. 13-17 și Vaselor nr. 47-49, Sector 2, Bucureşti ……………………………………………….......................... 

 

70 

Hotărârea nr. 67 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Solzilor nr. 2 și nr. 2C, Sector 1, Bucureşti 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

72 

Hotărârea nr. 68 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Serg. Condurache Gheorghe nr.7-9, Sector 4, 

Bucureşti …………………………………………………………………………………………………………….................................... 

 

74 

Hotărârea nr. 69 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Mihail Sebastian nr. 88B, LOT 2, Sector 5, 

Bucureşti ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

76 

Hotărârea nr. 70 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sos. București – Târgoviște nr. 50, Sector 1, 

Bucureşti ……………………….......................................................................................................................................................... 

 

78 

Hotărârea nr. 71 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Rahovei nr. 284, Sector 5, Bucureşti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

80 

Hotărârea nr. 72 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Soseaua Străulești nr. 68, Sector 1, Bucureşti 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

82 

Hotărârea nr. 73 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Theodor Pallady nr. 287, Sector 3, 

Bucureşti ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

84 

Hotărârea nr. 74 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Cornescu nr. 14, Sectorul 1, Bucureşti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

86 

Hotărârea nr. 75 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Vasile Lascăr nr. 53-55, Sector 2, Bucureşti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

88 

Hotărârea nr. 76 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Baia de Aramă nr. 1 – Sector 2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

90 

Hotărârea nr. 77 din 22.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Marinarilor nr. 30, Sector 1, Bucureşti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

92 

Hotărârea nr. 78 din 22.02.2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

94 

Hotărârea nr. 79 din 22.02.2018 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul 

Certificatului suplimentar de vacanţă succesorală nr. 2/10.01.2018, situat în Bucureşti, str. Aurel Perșu nr. 155, scara A, sector 

4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar ……………………………………………………. 

 

 

95 

Hotărârea nr. 80 din 22.02.2018 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul 

Certificatului de moștenitor nr. 1/22.01.2018, situat în Bucureşti, str. Râul Dorna nr. 6, scara A, bl. Z46, et. 7, ap.47 sector 6 și 

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar ………………………................................................. 

 

 

97 

Hotărârea nr. 81 din 22.02.2018 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul 

Certificatului de moștenitor nr. 5/30.01.2018, situat în Bucureşti, Calea Dorobanți nr. 91, bl. 12B, sc. C, et. 2, ap. 69 sector 1 și 

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar …………………………………………………………… 

 

 

99 

Hotărârea nr. 82 din 22.02.2018 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/20.11.2017, situat în Bucureşti, bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 2, et. 3, ap. 44 sector 3 

și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar ………………………………………………………. 

 

 

101 

Hotărârea nr. 83 din 22.02.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această 

destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință 

multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de 

risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

103 

Hotărârea nr. 84 din 22.02.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare  al aparatului de specialitate al 

Primarului General ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

105 

Hotărârea nr. 85 din 22.02.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar ……………………………………………. 

 

106 

Hotărârea nr. 86 din 22.02.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, precum și pentru 

reducerea numărului total de posturi la unele servicii publice de interes local ……………………………………………………….. 

 

 

107 



9 

 

Hotărârea nr. 87 din 22.02.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului 

de organizare și funcționare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București ……………………………………………….. 

 

110 

Hotărârea nr. 88 din 22.02.2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de funcții ale Centrului 

de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB …………………...................................................................................... 

 

111 

Hotărârea nr. 89 din 22.02.2018 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

488/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a 

Municipiului București pentru anul 2018 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

113 

Hotărârea nr. 90 din 22.02.2018 privind adoptarea la nivelul Municipiului Bucureşti a Declaraţiei de aderare la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

114 

Hotărârea nr. 91 din 22.02.2018 privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2018, 

calculată conform anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008 ……………………………………………………………………… 

 

116 

Hotărârea nr. 92 din 22.02.2018 privind schimbarea denumirii segmentului din Șos. Virtuții cuprins între Calea Crângași și râul 

Dâmbovița, sector 6, București în Șoseaua Neagu Djuvara (1916-2018, istoric, diplomat) ………………………………………….. 

 

118 

Hotărârea nr. 93 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a domeniului public 

aferent activităților de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor și caselor de odihnă și 

tratament din Municipiul București …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

120 

Hotărârea nr. 94 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: 

amenajarea, exploatarea și întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de agrement din municipiul București 

și a Caietului de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare, 

exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul 

București ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

122 

Hotărârea nr. 95 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului București …………………………………………………………………………………….. 

 

124 

Hotărârea nr. 96 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de 

administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a 

parcajelor aparținând domeniului public și privat al municipiul București ……………………………………………………………. 

 

 

126 

Hotărârea nr. 97 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public și 

privat pentru asigurarea Managementului Traficului în Municipiul București …………………………………………………………….. 

 

128 

Hotărârea nr. 98 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii 

serviciului de management al traficului în municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a 

domeniului public și privat pentru asigurarea Managementului Traficului în municipiul București ………………………………….. 

 

 

130 

Hotărârea nr. 99 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București …… 

 

132 

Hotărârea nr. 100 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului 

public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului 

public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

134 

Hotărârea nr. 101 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat 

în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului ……………………............................... 

 

136 

Hotărârea nr. 102 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind serviciul de administrare a fondului 

imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului și a Caietului de sarcini al 

serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul 

privat al statului ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

137 

Hotărârea nr. 103 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale 

și lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

139 

Hotărârea nr. 104 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului 

public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat 

al Municipiului București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind 

activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă din Municipiul București, 

inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

141 

Hotărârea nr. 105 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din 

municipiul București …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

143 

Hotărârea nr. 106 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de 

administrare a parcurilor și grădinilor din municipiul București și a Caietului de Sarcini pentru serviciul de administrare a 

parcurilor și grădinilor din municipiul București ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

145 



10 

 

Hotărârea nr. 107 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul de 

întreținere a arborilor și spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului București …………………………………………. 

 

147 

Hotărârea nr. 108 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de 

întreținere arbori și spații verzi în municipiul București și a Caietului de sarcini pentru serviciul public de administrare a 

domeniului public și privat al municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

149 

Hotărârea nr. 109 din 22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a cimitirelor și 

crematoriilor umane din domeniul public și privat al Municipiului București ……………………………………………………... 

 

151 

Hotărârea nr. 110 din 22.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii 

serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București și a 

Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat al 

municipiului București ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

153 

Hotărârea nr. 111 din 22.02.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la înființarea 

Centrului Medico – Social ”Sf. Andrei” – unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

155 

Hotărârea nr. 112 din 22.02.2018 cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire 

la încheierea Înțelegerii de cooperare cu Sectorul Çankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia ……………………….. 

 

156 

Hotărârea nr. 113 din 22.02.2018 cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire 

la încheierea Înțelegerii de cooperare cu Raionul Orhei din Republica Moldova …………………................................................. 

 

157 

Hotărârea nr. 114 din 22.02.2018 cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire 

la încheierea Înțelegerii de cooperare cu Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel ……………………………………………….. 

 

158 

Hotărârea nr. 115 din 22.02.2018 privind schimbarea denumirii Parcului Giulești situat pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 6, București în Parcul Marin Preda (1922-1980, scriitor) ………………………………………………………………… 

 

159 

Hotărârea nr. 116 din 22.02.2018 privind schimbarea denumirii Parcului Fabricii situat pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 6, București în Parcul Tudor Vladimirescu (1780-1821, conducătorul mișcării din 1821) ………………………… 

 

161 

Hotărârea nr. 117 din 22.02.2018 privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unui imobil - teren în vederea 

plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei  Republicii Lituania la Bucureşti …………………………………………………………. 

 

163 

 

  



11 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a  

imobilului din Şoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiţii  

„Spitalul Metropolitan” 

 

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

de specialitate comun nr. 107/14.02.2018 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi nr. 

2482/14.02.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 1/21.02.2018, raportul Comisiei 

patrimoniu nr. 10/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 31/21.02.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa Regiei Autonome de Transport Bucureşti nr. 110237/11.01.2018; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se preia din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, în administrarea 

directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, imobilul situat în Şoseaua Pipera nr. 55, sector 

2, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Spitalul Metropolitan”. 

 Art. 2. Imobilul se identifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă relocarea Autobazei Regiei Autonome de Transport Bucureşti, pe bază de 

proces – verbal, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la alte 

amplasamente care vor fi identificate ulterior. 

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

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

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 26 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti   

http://www.pmb.ro/


12 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti de a identifica  

suprafeţele de teren şi să demareze procedurile necesare privind construcţia a două spitale 

generaliste 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii nr. 

119/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 11/21.02.2018, raportul Comisiei sănătate şi protecţie 

socială nr. 02/21.02.2018 şi Comisia juridică şi de disciplină nr. 32/21.02.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să demareze toate 

procedurile necesare pentru identificarea suprafeţelor de teren necesare pentru construirea a două 

spitale generaliste, pe raza teritorială a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti şi a Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Primarul General, direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

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

hotărâri. 

 Art. 3 Consiliul Local al Sectorului 3 şi Consiliul Local al Sectorului 6 vor demara procedurile 

necesare pentru a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 27 



13 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea  

Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unor imobile  

proprietate de stat situate în Municipiul Bucureşti, în vederea efectuării lucrărilor de punere în 

siguranţă şi consolidare 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu, al Administraţiei Fondului Imobiliar şi al Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2570/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 12/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 33/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic nr. 244/26.01.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcţiilor existente, republicată; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii nr. 368/24.11.2016 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti completată prin 

Hotărârea nr. 1/2018; 

 - Normei interne a Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

aprobată prin Hotărârea nr. 479/28.09.2017 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranţă şi 

consolidare. 

 Art. 2 Se menţine dreptul de administrare deţinut de Administraţia Fondului Imobiliar asupra 

imobilelor prevăzute la art. 1, în ceea ce priveşte derularea contractelor în vigoare şi încasarea chiriei 

până la încheierea proceselor verbale de predare-primire şi începerea lucrărilor de consolidare. 

 Art. 3 Predarea – primirea acestor imobile se va face pe bază de proces verbal încheiat între 

Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 
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Seismic, pe măsură ce demarează lucrările, urmând a se face restituirea la finalizarea lucrărilor, tot 

pe bază de procese verbale. 

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

Bucureşti, Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Administraţia 

Fondului Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de Colaborare privind construirea unei maternităţi în  

curtea Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sfântul Ioan” Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii nr. 550/14.02.2018;  

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie social nr. 3/21.02.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 34/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă protocolul de colaborare privind construirea unei maternităţi în curtea 

Spitalului Clinic de Urgenţă ”Sfântul Ioan” Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

numele Municipiului Bucureşti Protocolul de Colaborare prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 29 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Consolidare şi 

reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş”  

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 109/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 4/21.02.2018, raportul Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 10/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

35/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza solicitării Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale nr. 2395/09.02.2018 

 Ţinând cont de avizul nr. 9/30.01.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2)  din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Consolidare şi 

reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 30 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


17 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Bazin  

de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca”  

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 108/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 11/21.02.2018, raportul Comisiei 

sănătate şi protecţie social nr. 5/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

36/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza solicitării Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale nr. 2394/09.02.2018 

 Luând în considerare avizul nr. 10/30.01.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Bazin de 

recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca”, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 31 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii 

 ”Reabilitare Corp A şi B Maternitatea Bucur” –  

Strada Bucur nr. 10 (Corp A) şi nr. 19 (Corp B), sector 4 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii nr. 584/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 6/21.02.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 37/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 16/13.02.2018 al Consilului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitare 

Corp A şi B Maternitatea Bucur” – Strada Bucur nr. 10 (Corp A) şi nr. 19 (Corp B), sector 4, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 32 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind predarea în administrare a lifturilor şi escalatoarelor ce fac parte din obiectivul  

”Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”, de către Direcţia Transporturi,  

Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei către Administraţia Străzilor 

 

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

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

şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 1125/18.01.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 6/21.02.2018 şi raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 38/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă predarea lifturilor şi escalatoarelor pasajelor pietonale aferente obiectivului 

”Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”, către Administraţia Străzilor. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 33 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 

 transmiterea Mausoleului „Memorialul Eroilor Neamului” din domeniul public al statului şi  

din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului  

Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 727/13.02.2018 şi al Direcţiei Cultură, Sport, Turism 

nr. 999/12.02.2018 şi Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 13/21.02.2018, raportul Comisiei cultură şi culte nr. 

7/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 39/21.02.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - adresa nr. T 819/25.11.2016 a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor;  

 - adresa nr. 3670/16.12.2016 a Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic; 

 - adresa nr. CE 2963/13.09.2017 emisă de Ministerul Apărării Naţionale; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a) 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  solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea Mausoleului 

”Memorialul Eroilor Neamului”, inclusiv dotările aferente, din domeniul public al statului şi din 

administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti, precum şi declararea acestuia din bun de interes public 

naţional în bun de interes public local. 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 După preluare, monumentul se va reabilita şi amenaja interior în vederea deschiderii 

pentru vizitare de către publicul larg, într-un termen de maxim 3 ani. 

 Art. 4 În cazul nerespectării destinaţiei imobilului şi a termenului prevăzut la art. 3, acesta 

revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale prin 

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, conform prevederilor legale în vigoare. 
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 Art. 5 Predarea – preluarea mausoleului transmis se face pe bază de protocol încheiat între 

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

 Art. 6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 20/2017 se abrogă. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretariatului General al Municipiului Bucureşti. 

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

al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind dezmembrarea cadastrală a imobilului Depoul Giurgiului ce aparţine  

domeniului public al municipiului Bucureşti, situat în strada Acţiunii nr. 52-54, 

 sector 4,  în scopul realizării şi a unei autobaze 

 

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

de specialitate nr. 2395/14.02.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 15/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 41/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Referatul de admitere nr. 10389/12.02.2018 şi adresa nr. 

327.103/12.02.2018 a Regiei Autonome de Transport Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 7/1996 a casastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 700/09.07.2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară; 

 - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 

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 dezmembrarea imobilului ce aparţine domeniului public al municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, situat în strada Acţiunii nr. 52-

54, sector 4, în două loturi, respectiv: 

 - Lotul 1 pentru realizarea unei autobaze – număr cadastral 228844 în suprafaţă măsurată de 

42940 mp şi construcţii în suprafaţă totală construită la sol de 4091 mp (notate C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8), identificat conform anexei nr. 1 „Plan de amplasament şi delimitare a imobilului Lot 1”, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 - Lotul 2 aferent Depoului Giurgiu existent în prezent – număr cadastral 228845 în suprafaţă 

măsurată de 21407 mp şi construcţii în suprafaţă totală construită la sol de 3461 mp (notate C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, C7, C8), identificat conform anexei nr. 2 „Plan de amplasament şi delimitare a 

imobilului Lot 2”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Lotul 1 şi lotul 2 menţionate la art. 1 rămân în domeniul public al municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti. 
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 Art. 3 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător. 

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

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

hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti a cotei de 

 ½ din imobilul situat în Bucureşti, Str. Nicolae Tonitza, nr. 9, sector 3, în vederea realizării  

unei parcări 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 2490/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 16/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 42/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 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; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se declară ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, cota de ½ din 

imobilul situat în Bucureşti, Str. Nicolae Tonitza, nr. 9, sector 3, imobil ce se identifică conform 

planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unei parcări. 

 Art. 2 Anexa la Hotărârea nr. 186/2008 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, se va 

modifica în mod corespunzător. 

 Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 4 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 şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 36 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului  

de investiţii „Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”, aprobaţi prin 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 385/16.12.2009 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii nr. 137/20.02.2018 şi Administraţia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti nr. 3071/20.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 36/22.02.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 122/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 17/20.02.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

„Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”, aprobaţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

385/16.12.2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzuţi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 37 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul cu finanţare 

nerambursabilă „WALK THE (GLOBAL) WALK”, în cadrul apelului de proiecte 

EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 1167/15.02.2018 şi Direcţiei Management 

Proiecte şi Finanţări Externe nr. 445/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 34/22.02.2018, raportul Comisiei pentru 

credite externe şi monitorizarea derulării acestora nr. 1/22.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 120/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

 -Linia de finanţare DEAR LA-Ref EuropeAid /151103/ACT/MULTI-4 a Comisiei Europene - 

Raising public awareness of development issues and promoting development education in the 

European Union; 

 -Scrisoarea Comisiei Europene din 06 martie 2017 prin care Aplicantul principal, Regiunea 

Toscana din Italia, este informat că proiectul cu finanţare nerambursabilă „WALK THE (GLOBAL) 

WALK”: mobilizing young people in support for Sustainble Development Goals a fost aprobat; 

 -Contractul de finanţare, Grant Contract – External Action of the European Union – CSO-

LA/2017/388-233; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul cu 

finanţare nerambursabilă „WALK THE (GLOBAL) WALK” finanţat de Comisia Europeană în cadrul 

apelului de proiecte EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 - Raising public awareness of development 

issues and promoting development education in the European Union. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant 

legal, să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti toate documentele necesare finanţării şi 

implementării proiectului prevăzut la art. 1. 

 Art. 3 Se aprobă bugetul proiectului aferent Municipiului Bucureşti în valoare de 149.425,50 

Euro, la care se adaugă TVA, din care: costuri directe eligibile - 139.650 Euro + TVA şi costuri 

indirecte 9.775,50 Euro + TVA.  
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 Art. 4 Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a proiectului „WALK 

THE (GLOBAL) WALK”, în conformitate cu contractul de finanţare semnat cu Comisia Europeană, cu 

suma de 16.238 Euro, la care se adaugă TVA, defalcată pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna 

februarie 2018. 

 Art. 5 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a resurselor financiare 

necesare implementării proiectului „WALK THE (GLOBAL) WALK”, în condiţiile rambursării/decontării 

ulterioare a cheltuielilor în conformitate cu Contractul de finanţare a proiectului. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 38 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanţarea  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 1991/21.02.2018 şi al Direcţiei Utilităţi 

Publice nr. 2136/21.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 33/21.02.2018, raportul Comisiei pentru 

utilităţi publice nr. 6/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 116/21.02.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 325/2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare: 

 - Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov transmis cu 

adresa nr. 1/20.02.2018, prin care se transmite procesul verbal al Adunării Generale a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov; 

 - Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică 

Bucureşti-Ilfov nr. 5/20.02.2018; 

 În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) din Anexa 1 – Actul constitutiv al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov şi art. 7 lit. a) din Anexa 2, anexe ale 

H.C.G.M.B. nr. 141/2017 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Termoenergetică Bucureşti-Ilfov; 

 În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă contribuţia Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanţarea cheltuielilor 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov în sumă de 2.586.800 lei 

din bugetul planificat al Municipiului Bucureşti pentru anul în curs. Plata se va face trimestrial, până la 

sfârşitul fiecărui trimestru. 

 Art. 2 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 şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 39 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a 

indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivelor de investiţii lucrări de modernizare şi 

 integrare în sistemul BTMS a intersecţiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu – 

Theodor Pallady, 13 Septembrie – Bd. Ghencea, Calea Griviţei – Bucureştii Noi, Giurgiului 

 

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

de specialitate al Direcţiei Transporturi Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei nr. 831/15.01.2018; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 8/21.02.2018, Comisiei 

economice, buget, finanţe nr. 13/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

45/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de avizul nr. 29/25.09.2017 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reţelei 

stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secţiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor 

tehnico – economici aferenţi obiectivelor de investiţii lucrări de modernizare şi integrare în sistemul 

BTMS a intersecţiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu – Theodor Pallady, 13 

Septembrie – Bd. Ghencea, Calea Griviţei – Bucureştii Noi, Giurgiului, potrivit anexelor nr. 1 – 58. 

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

 Art. 3 Anexele nr. 1 – 58 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 40 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii  

„Reabilitare sistem rutier şi realizare reţele edilitare pentru 68 străzi din municipiul  

Bucureşti” 

 

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

de specialitate nr. 2940/13.02.2018 al Direcţiei Transporturi Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 9/21.02.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 14/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

46/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 7/30.01.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem 

rutier şi realizare reţele edilitare pentru 68 străzi din municipiul Bucureşti”, conform anexelor nr. 1 – 

68, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 41 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea de către Municipiul Bucureşti a documentaţiilor tehnico – economice faza 

„Studiu de Fezabilitate” aferente obiectivului de investiţii „Construire săli sport multifuncţionale în 

incinta unor unităţi de învăţământ sector 6” 

 

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

de specialitate nr. 110/14.02.2018 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 2/21.02.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 15/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

47/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare:  

 - adresa nr. 1161/11.01.2018 a Primăriei Sectorului 6; 

 - anexa nr. 1a din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă preluarea de către Municipiul Bucureşti a documentaţiilor tehnico – economice 

faza „Studiu de Fezabilitate” aferente obiectivului de investiţii „Construire săli sport multifuncţionale în 

incinta unor unităţi de învăţământ sector 6”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 42 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii  

„Construire sală sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 197” – Strada  

Obcina Mare nr. 2, sector 6 

 

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

de specialitate nr. 111/14.02.2018 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 3/21.02.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 16/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

48/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 11/13.02.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sală 

sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 197” – Strada Obcina Mare nr. 2, sector 6, 

prezăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 43 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii  

„Construire sală sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale Sfinţii Constantin şi  

Elena” – Aleea Lunca Cernei nr. 3, sector 6 

 

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

de specialitate nr. 112/14.02.2018 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 4/21.02.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 17/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

49/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 12/13.02.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sală 

sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale Sfinţii Constantin şi Elena” – Aleea Lunca Cernei nr. 

3, sector 6, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 44 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii  

„Construire sală sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 167 (fostă nr. 202)”  

– Calea Crângaşi nr. 140, sector 6 

 

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

de specialitate nr. 113/14.02.2018 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 5/21.02.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 20/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

52/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 13/13.02.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sală 

sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 167 (fostă nr. 202)” – Calea Crângaşi nr. 140, 

sector 6, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 45 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/


36 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii  

„Construire sală sport multifuncţională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu” –  

B-dul Iuliu Maniu nr. 15, sector 6 

 

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

de specialitate nr. 115/14.02.2018 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 6/21.02.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 19/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

51/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 15/13.02.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii 

„Construire sală sport multifuncţională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu” – B-dul Iuliu 

Maniu nr. 15, sector 6, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 46 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii  

„Construire sală sport multifuncţională în incinta Colegiului Naţional Grigore Moisil” –  

B-dul Timişoara nr. 33, sector 6 

 

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

de specialitate nr. 114/14.02.2018 al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică nr. 7/21.02.2018, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe nr. 20/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

52/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 14/13.02.2018 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Construire sală 

sport multifuncţională în incinta Colegiului Naţional Grigore Moisil” – B-dul Timişoara nr. 33, sector 6, 

prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 47 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 

obiectivul de investiţii ”Adoptarea cogenerării pentru centrala termică de zonă Casa Presei” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice nr. 

1651/09.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 4/21.02.2018, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe nr. 21/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 53/21.02.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de avizul nr. 39/15.12.2017 al Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -       Art. 6 alin. (5) lit. b) din H.G. nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cele ale art. 8 alin.(3) 

lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legii nr. 272/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Adoptarea cogenerării 

pentru centrala termică de zonă Casa Presei” prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii ”Adoptarea cogenerării pentru centrala termică de zonă Casa Presei”, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul local al Municipiului 

Bucureşti şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie. 

 Art. 4 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.), Compania 

Municipală Energetica Bucureşti S.A. şi R.A.D.E.T. Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul de principiu pentru achiziţionarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 

26, sector 3, cu destinaţia de spaţiu cultural 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 936/09.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 17/21.02.2018, raportul Comisiei cultură şi culte nr. 

4/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 54/21.02.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

dreptului de preemţiune nr. 382/16.01.2018;  

 Cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă de principiu achiziţionarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 

26, sector 3, cod LMI B-II-m-B-19024, grupa B, având datele de identificare conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinaţia de spaţiu cultural. 

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

achiziţie a imobilului. 

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

Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 49 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Centrului Cultural LUMINA şi aprobarea organigramei, numărului total de  

posturi, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale acesteia 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 1022/13.02.2018 şi al Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane nr. 1490/13.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură şi culte nr. 6/21.01.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 55/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare; 

 - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

publică, republicată; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înfiinţează Centrul Cultural LUMINA, serviciu public de interes local al Municipiului 

Bucureşti, cu personalitate juridică, persoană juridică de drept public. 

 Art. 2 Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului Cultural LUMINA se va face din 

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

 Art. 3 Sediul administrativ va fi în Bdul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. 

 Art. 4 Obiectul de activitate al Centrului Cultural LUMINA îl constituie: 

  -     promovarea excelenţei în cultură; 

  -    punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial, diversificarea paletei culturale a 

Capitalei, precum şi implementarea conceptului de cultură a comunităţilor; 

  -     răspândirea eficientă a valorilor; 

  -    cercetare, finalizată în produse culturale ale centrului; 
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  -  produse şi servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 

comunităţilor, creşterea gradului de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, ţinând 

cont atât de accesibilitate, cât şi de un standard ridicat; 

  -  cercetarea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial şi 

diseminarea valorilor culturale; 

  -    dezvoltarea relaţiei Cultură – Cetate; 

  -    cultivarea autenticităţii creaţiei artistice; 

  -    susţinerea cercetării şi experimentării a noi modalităţi de expresie artistică; 

  -    educaţia permanentă şi formarea continuă în afara sistemelor formale de educaţie; 

  -    susţinerea şi punerea în valoare a potenţialului al tinerilor cretori valoroşi. 

 Art. 5 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 15 posturi, din care 3 posturi de 

conducere, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului Cultural 

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

 Art. 6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

 (1) Anexa nr. 2 – Lista Serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti se 

completează cu numărul curent 21 – CENTRUL CULTURAL LUMINA 

 (2) Titlul anexei nr. 3b se completează CENTRUL CULTURAL LUMINA 

 (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Centrul Cultural LUMINA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 50 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Fundaţia Crucea Alb –  

Galbenă şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti în vederea asigurării continuităţii 

 proiectului ”Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul  

Bucureşti”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017  

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generală Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti nr. 947/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri nr. 

01/21.02.2018, raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială nr. 07/21.02.2018 şi Comisia juridică şi 

de disciplină nr. 56/21.02.2018  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Fundaţia Crucea Alb – Galbenă şi Asociaţia de Ajutor 

Mutual Bucureşti în vederea asigurării continuităţii proiectului ”Centrul pilot de coordonare a serviciilor 

de îngrijiri la domiciliu din municipiul Bucureşti”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de trei luni de 

la expirarea duratei iniţiale a acestuia. 

 Art. 2 Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, asigură decontarea costurilor proiectului ”Centrul pilot de coordonare a serviciilor de 

îngrijiri la domiciliu din municipiul Bucureşti”, conform Anexei la Actul adiţional la Acordul de asociere 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017. 
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 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanţarea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti-Ilfov 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr. 1549/07.02.2018 şi al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei nr. 

930/07.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 22/21.02.2018, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană nr. 10/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

57/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Analizând procesul verbal al şedinţei Asociaţiei de Devoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucureşti-Ilfov (ADITPBI) depus la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr. 

1591066/16.01.2018;  

 În aplicarea prevederilor: 

 - Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

 - art. 7 alin. (3) lit. a) din anexa 1 - Actul constitutiv al ADITPBI şi art. 8 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) 

lit. a) din anexa 2 – Statutul ADITPBI, anexe ale H.C.G.M.B. nr. 140/2017 privind constituirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti-Ilfov; 

 În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă contribuţia Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanţarea cheltuielilor 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov în sumă de 0,2% din 

bugetul planificat al Municipiului Bucureşti pentru anul în curs. 

 Art. 2 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 şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 52 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Bust Elisabeta Rizea” în parcul Drumul Taberei, 

sector 6, București 

 

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

București și raportul de specialitate al Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 1038/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 5/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 3558/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ”Bust Elisabeta Rizea” în parcul Drumul 

Taberei, sector 6, București. 

 Art. 2 Amplasarea monumentului de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor 

legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu 

avizul privind concepția artistică a monumentului de for public emis de Ministerul Culturii, în baza 

analizei realizate de către Comisia națională pentru monumentele de for public, respectiv de Comisia 

zonală pentru monumentele de for public.  

 Art. 3 Finanțarea realizării obiectivului de investiții, aprobată la art.1 din prezenta hotărâre va fi 

asigurată din fonduri de la bugetul local al Municipiului. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 53 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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 nr. 1815/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 23/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 59/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2018, pe total și pe secțiuni 

conform anexelor 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 și 1.1.5. 

 Art. 2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu lista obiectivelor de 

investiții, conform anexelor 2.1 - 2.46. 

  (2) Se aprobă numărul de personal permanent și temporar pe anul 2018 conform anexei 

2.47 și totalul cheltuielilor de personal și fondul de salarii înscrise în bugetele fiecărei instituții conform 

anexelor 2.1 – 2.44.  

 Art. 3. Se aprobă utilizarea sumei de 560.000 mii lei din excedentul bugetului local din anii 

precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare din bugetul pe anul 2018, 

conform art. 58 alin. 1 (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art. 4. Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare înscrise în anexa 1.1.1 și anexa 1.1.2. 

 Art. 5 OPIS-ul anexat și anexele detaliate conform acestuia fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 54 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Bucureşti – R.A. prin  

schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni cu denumirea  

Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. 

     

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice nr. 1754/14.02.2018, Direcţiei Juridic şi al 

Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

Circulaţiei nr. 3137/15.02.2017 ; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană nr. 7/21.02.2018, raportul 

Comisiei Patrimoniu nr. 24/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 43/21.02.2018 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Regulamentului CE 1370/2007 privind serviciile publice de 

transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 191/69 şi nr. 1107/70 

ale Consiliului European; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 107/2016 privind aprobarea Studiului 

de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti (R.A.T.B.) prin 

transformare în societate comercială, elaborat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice 

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

ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local; 

 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice; 

 - Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei în Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007; 

 -Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 

public local; 

 Ţinând cont de prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti – R.A. prin 

schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni, în următoarele condiţii: 

 Acţionari:  

   - Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu sediul în 

Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 

4267117 şi 

   - Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov, cu sediul în Bucureşti, str. Gh. Manu nr. 

18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545 

 Denumirea societăţii pe acţiuni rezultată prin reorganizarea regiei autonome va fi 

“SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI S.T.B. S.A. ” 

 Sediul Societăţii de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. este în România, Municipiul 

Bucureşti, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv al Societăţii de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. are ca domeniu principal de activitate COD 

CAEN 493 – alte transporturi terestre de călători, şi obiect principal de activitate COD CAEN 4931- 

transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Obiectele secundare de activitate sunt 

cele prevăzute în actul constitutiv. 

 Art. 4 Se aprobă preluarea de către Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. a activului şi 

pasivului Regiei Autonome de Transport Bucureşti R.A., existent la data înregistrării Societăţii de 

Transport Bucureşti S.T.B. S.A. la Oficiul National al Registrului Comerţului. 

 Art. 5 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul privat al 

municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, compus din 

teren în suprafaţă de 1.518 mp. şi construcţie având regim de înălţime S+P+8 cu o suprafaţă totală 

de 6.865,22 mp., identificat conform planului de amplasament anexa nr.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Imobilul teren şi construcţie situat în Bucureşti Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1 va fi adus ca 

aport în natură la capitalul social al Societăţii de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. de către acţionarul 

majoritar Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 6 (1) Capitalul social iniţial al Societăţii de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. este de 

129.200.000 lei, din care: 29.079.351,55 lei aport în natură şi 100.120.648,45 lei aport în numerar, împărţit 

în 1.292.000 acţiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei. 

 (2) Capitalul social este deţinut de acţionari, după cum urmează: 

 1. Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti - 129.070.800 lei, din care: 

 - aport în numerar  99.991.448,45 lei 

 - aport în natură 29.079.351,55 lei, compus din: 

 teren în suprafaţă de 1518 mp cu o valoare de 8.063.300 lei stabilită conform 

raportului de evaluare active corporale bunuri mobile si imobile ale R.A.T.B. întocmit 
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la data de 16.11.2017 de către expert evaluator A.N.E.V.A.R., Anexa nr.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 construcţie având regim de înălţime S+P+8 cu o suprafaţă totală de 6865,22 mp. cu o 

valoare de 21.016.051,55 lei stabilită conform raportului de evaluare active corporale 

bunuri mobile şi imobile ale R.A.T.B. întocmit la data de 16.11.2017 de către expert 

evaluator A.N.E.V.A.R.  

Aportul în numerar şi natură adus de către Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti în valoare de 129.070.800 lei este împărţit în 1.290.708 acţiuni nominative, în valoare nominală 

de 100 lei, reprezentând 99,90 % din capitalul social şi participarea la profit şi pierderi; 

 2. Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov – 129.200 lei, aport în numerar, împărţit în 1292 acţiuni 

nominative, în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 0,10 % din capitalul social şi participarea la profit 

şi pierderi.  

 Art. 7 (1) Personalul din cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti R.A. se preia şi va fi 

reîncadrat pe aceleaşi funcţii de către Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. S.A., cu menţinerea 

tuturor drepturilor şi obligaţiilor avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 (2) Contractul colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. Bucureşti, sub nr. 129/31.03.2016, cu 

modificările ulterioare, aplicabil la nivelul Regiei Autonome de Transport Bucureşti R.A. rămâne în 

vigoare şi va fi aplicabil la nivelul Societăţii de Transport Bucureşti S.T.B. S.A., până la încheierea 

noului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale. 

 Art. 8 Se aprobă reprezentanţii Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti în Adunarea Generală a Societăţii de Transport Bucureşti S.T.B. SA: 

- Catana Claudiu Daniel 

- Ardelean Mircea 

- Artimon Marian 

- Circa Honorius Eward Adrian 

Membri supleanţi: 

- Pavel Marius 

- Sebeşan Mircea Radu 

- Neacşu Lazăr 

- Chirică Petre 

 Art. 9 Se aprobă componenţa comisiei de cenzori ai societăţii, numiţi pe o perioadă de 3 ani, 

după cum urmează:   

- Dobre Elena 

- Vîjiac Costin Claudio 

- Dumitrescu Georgeta 

 Cenzor supleant: 

- Eremia Cristian 

 Art. 10 Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. este administrată de către Consiliul de 

Administraţie, format din 7 persoane, respectiv: 

- Cliseru Speranţa 

- Mihail Adrian Sorin 
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- Cieocoiu Ionuţ Nicolae 

- Trifan Bogdan Alexandru 

- Petcu Mihai 

- Boiţă Petrina 

- reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice 

 Art. 11 Se aprobă mandatarea domnului Adrian Sorin Mihail, în calitate de director general al 

Regiei Autonome Transport Bucureşti R.A., pentru: 

 îndeplinirea tuturor formalităţilor privitoare la reorganizarea Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti – R.A. în Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. şi 

efectuarea menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti. 

 Art. 12 Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/1997 privind aprobarea Programului de reorganizare şi 

restructurare al Regiei Autonome Transport Bucureşti R.A. îşi încetează aplicabilitatea.  

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuţirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al municipiului Bucureşti, se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 13 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucureşti, prin Consiliul  

General al Municipiului Bucureşti, în Adunarea Generală a societăţii pe  

acţiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. 

 

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

de specialitate nr. 1076/21.02.2018 al Direcţiei Asistență Tehnică și Juridică; 

 Văzând raportul raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 117/21.02.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de demisia domnului Ionescu Andrei George din funcţia de membru în Adunarea 

Generală a societăţii Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A. înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 683/6/20.02.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 

1021/20.02.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a înfiinţării unei societăţi 

comerciale pe acţiuni având ca obiect principal de activitate – servicii de coordonare/consultanță 

pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului București; 

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

Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.; 

- Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III – Cap IV din Legea nr. 

31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 şi art. 45 alin. (2), alin. (5) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se desemnează domnul Florescu Adrian Constantin ca reprezentant al Municipiului 

Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a societăţii pe acţiuni 

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A., în locul domnului Ionescu Andrei George. 

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

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 56 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Regiei Autonome de Transport București în scopul încheierii unui acord cu 

serviciul public de transport local din Municipiul Chișinău, Republica Moldova, în vederea 

 transmiterii a 2 autobuze  

 

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

de specialitate comun al Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației nr. 

3752/21.02.2018 și Direcției Afaceri Externe și Protocol; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 18/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 118/21.02.2018; 

 În baza prevederilor art. 4 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic 

al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), 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 împuternicește Regia Autonomă de Transport București pentru încheierea unui acord 

cu serviciul public de transport local cu autobuze din Municipiul Chișinău, Republica Moldova în 

vederea transmiterii a 2 autobuze aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport București. 

 Art. 2 Se împuternicește directorul general al Regiei Autonome de Transport București să 

încheie acordul prevăzut la art. 1. 

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

București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 57 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

București – Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană  

București, precum și completarea scopului și obiectivelor Asociației de Dezvoltare 

 Intercomunitară Zona Metropolitană București 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Operațiuni – Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat nr. 

362/21.02.2018; 

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

publice nr. 9/22.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 121/21.02.2018 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ținând cont de: 

 -Hotărârea C.G.M.B. nr. 86/2008 privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

București – Ilfov (ADIBI) în vederea realizării în comun a unor proiecte ce vizează dezvoltarea regiunii 

finanțate din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 332/2007 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 3/2008; 

 -Hotărârea Adunării Generale a Asociației Generale de Dezvoltare Intercomunitară București – 

Ilfov nr. 1/20.02.2018; 

 -Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov nr. 51/20.02.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 11, art. 12, art. 13, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – 

Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București. 

 Art. 2 Se aprobă completarea scopului și obiectivelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Zona Metropolitană București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov (ADIBI) vor aduce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București  

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor și 

Crematoriilor Umane 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1577/1/16.02.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 38/22.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 119/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017, cu completările ulterioare; 

 - Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 10 și pct. 19 și art. 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 366 posturi, din care 27 de conducere, statul 

de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor 

Umane, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din 

aceasta. 

 Art. 2 Prevederile art. 2 alin. 2 și alin. 2.1 precum și anexa 4a și 4b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

305/2013, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.  

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

Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 59 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 privind preluarea în 

 administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str.  

Constantin Mille nr. 10, sector 1, cu destinația de sedii pentru instituții publice 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2962/21.02.2018 și al Administrației Fondului 

Imobiliar nr. 8714/21.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 23/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 115/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2018 privind preluarea în administrarea 

Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, 

cu destinația de sedii pentru instituții publice; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 “Art. 1 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin 

Administrația Fondului Imobiliar a imobilului situat în str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, și folosința 

gratuită de către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București, Centrul pentru Seniori al Municipiului București și Centrul 

pentru Tineret al Municipiului București.” 

 Art. II Art. 6 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 “Art. 6 Predarea – primirea imobilului situat în str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 se face pe 

bază de proces – verbal încheiat între reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 5 și 

reprezentanți ai Administrației Fondului Imobiliar în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri.” 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 rămân neschimbate. 

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

București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliul Local al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 60 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 privind acordul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea încheierii Convenţiei privind finanţarea  

proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti", 

între Municipiul Bucureşti şi Ministerul Mediului 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii nr. 710/21.02.2018; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 37/22.02.2018 şi raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 124/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în vederea încheierii convenţiei privind finanţarea proiectului “implementarea unui sistem de 

transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti", între Municipiul Bucureşti şi Ministerul 

Mediului; 

- art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Pct. 5 lit. a) din anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 privind acordul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea încheierii Convenției privind finanțarea 

proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului 

Bucureşti şi Ministerul Mediului, se modifică şi va avea următorul conținut: 

 "Lit. a) descrierea succintă a amplasamentului/ amplasamentelor propus/ propuse ( localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan) 

 Traseu 1 - Piaţa Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Şos. Pipera - Str. 

Alexandru Şerbănescu - Bd. Aerogării - DN1 - Piaţa Presei Libere - Şos. Kiseleff - Bd. Constantin 

Prezan;  

 Traseu 2 - Piaţa Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Mihai Bravu;  

 Traseu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenţei - Bd. Naţiunile Unite;  

 Traseu 4 - Bd. Libertăţii - Piaţa Constituţiei - Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia - Stadionul 

Naţional. 
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 Din punct de vedere constructiv pista de ciclişti se realizează, în principal, pe platforma comună 

cu partea carosabilă, urmărindu-se existenţa a cel puţin următoarelor cerinţe: 

    sistem rutier pistă :  - 4 cm strat de uzură BA8; 

         - 10 cm strat de piatră spartă; 

                   - 20 cm strat de balast; 

 încadrarea, la nivelul trotuarelor, cu borduri de beton de ciment 10x15 cm, pe fundaţii din 

beton de ciment de C8/10 

 marcaje, orizontale-longitudinale şi transversale realizate cu vopsea ecologică, albă, 

diluabilă cu apă, tip masă plastică, care asigură vizibilitate în condiţii de ceaţă, ploaie atât pe timp de 

zi cât şi de noapte 

 semnalizarea verticală cu table metalice acoperite cu folie reflectorizantă montate pe stâlpi 

gata confecţionaţi din ţeavă de 1,5 ţoli”. 

 Art. II Pct. 2.2. lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea.C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 privind acordul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea încheierii Convenţiei privind finanţarea 

proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului 

Bucureşti", între Municipiul Bucureşti şi Ministerul Mediului, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 "Lit. a) descrierea succintă a amplasamentului/ amplasamentelor propus/ propuse (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan) 

 Traseu 1 - Piaţa Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str.Nicolae Caramfil - Şos. Pipera - Str. 

Alexandru Şerbănescu - Bd. Aerogării - DN1 - Piaţa Presei Libere - Şos. Kiseleff - Bd. Constantin 

Prezan; 

 Traseu 2 - Piaţa Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Şos. Ştefan cel Mare - Şos. Mihai Bravu; 

 Traseu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenţei - Bd. Naţiunile Unite; 

 Traseu 4 - Bd. Libertăţii - Piaţa Constituţiei - Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia - Stadionul 

Naţional. 

 Din punct de vedere constructive pista de ciclişti se realizează, în principal, pe platforma 

comună cu partea carosabilă, urmărindu-se existenţa a cel puţin următoarelor cerinţe: 

• sistem rutier pista : - 4 cm strat de uzură BA8; 

                                 -10 cm strat de piatră spartă; 

                                - 20 cm strat de balast; 

• încadrarea, la nivelul trotuarelor, cu borduri de beton de ciment 10x15 cm, pe fundaţii din 

beton de ciment de C8/10 

• marcaje, orizontale-longitudinale şi transversale realizate cu vopsea ecologică, albă, diluabilă 

cu apă, tip masă plastică, care asigură vizibilitate în condiţii de ceaţă, ploaie atât pe timp de zi cât şi 

de noapte 

• semnalizarea verticală cu table metalice acoperite cu folie reflectorizantă montate pe stâlpi 

gata confecţionaţi din ţeavă de 1,5 ţoli ”. 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 rămân neschimbate; 
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 Art. IV Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 61 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

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

valoarea nominală, totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0004% din capitalul social al societății  

Compania Municipală Energetica S.A., persoană juridică română, cu sediul social în  

București, Sectorul 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 3, numărul de  

înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului București: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Economice și al Direcției Juridic nr. 4123/20.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 35/22.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 123/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

 - art. 11.2-11.5 din Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Energetica 

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

nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 3, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului București: 

J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029; 

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

nr. 215/2001 privind 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 neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul 

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

valoarea nominală, totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0004% din capitalul social al societății Compania 

Municipală Energetica S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, 

strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 3, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul 

Comerțului București: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029. 

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

București și Service Ciclop S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 62 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

pe anul 2018 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice și al Direcţiei Transporturi, Drumuri şi 

Sistematizarea Circulaţiei nr. 3136/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 24/21.02.2018, raportul Comisiei 

transporturi și infrastructură urbană nr. 11/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 

60/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 - art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – 

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

(R.A.T.B.) pe anul 2018, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă extras din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti pe anul 2018, coloana "Propuneri an curent" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre 

pentru publicare, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 20/2016. 

 Art. 3 Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 63 

 

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

General al Municipiului București  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din  

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/ sau de capital în ordinea cronologică a vechimii  

arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de  

infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 1816/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 25/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 61/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice – București nr. 3306/15.01.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 6 alin. (4) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 2018; 

 - art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 81 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 Suma de 52.654 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului General al Municipiului 

București (art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat), se repartizează în anul 2018 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor și/sau pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 

a proiectelor de dezvoltare locală ce necesită cofinanțare locală, pe fiecare sector astfel:  

 - Sectorul 1         0 lei 

 - Sectorul 2     9.168 mii lei 

 - Sectorul 3  12.206 mii lei 

 - Sectorul 4  14.202 mii lei 

 - Sectorul 5    7.415 mii lei 

 - Sectorul 6    9.663 mii lei 

 Art. 2 Suma de 170.289 mii lei, reprezentând sume rămase nerepartizate din cota de 5% după 

asigurarea bugetului minim de funcționare, cu care se majorează fondul la dispoziția Consiliului 

General al Municipiului București (art. 6 alin. (4) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de 
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stat), se repartizează în anul 2018 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și/sau pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de dezvoltare locală ce necesită cofinanțare locală, 

pe fiecare sector astfel:  

 - Sectorul 1         0 lei 

 - Sectorul 2   29.650 mii lei 

 - Sectorul 3   39.475 mii lei 

 - Sectorul 4   45.932 mii lei 

 - Sectorul 5     23.981 mii lei 

 - Sectorul 6     31.251 mii lei 

 Art. 3 Repartizarea sumelor aprobate la articolul 1 și articolul 2 pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor și/sau pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de dezvoltare 

locală ce necesită cofinanțare locală se stabilește la nivelul fiecărui sector în parte. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice a 

municipiului București, Instituției Prefectului Municipiului București și sectoarelor municipiului 

București. 

 

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

Bucureşti din data ade 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 64 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Intrarea Gliei nr. 9-11, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 4/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 62/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 915/47/G/11873/19.04.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 54/31.08.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 5/07.04.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 9/06.06.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1528585/24.07.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – Avizul de principiu nr. 1497114/4564/12.06.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Intrarea Gliei nr. 9 – 11, Sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 25/26.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

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

Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Titu Maiorescu nr. 13-17 lot 1, str. Titu 

Maiorescu nr. 17B, nr. 13-17 și Vaselor nr. 47-49, Sector 2, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 5/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 63/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 2 – Certificat de urbanism nr. 1525/128 „M”/29.12.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 18/25.28.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 24/19.07.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 17/28.08.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1546080/04.08.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – Avizul de principiu nr. 1513933/8389/13.07.2017; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 337234/323416/11.09.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Titu Maiorescu nr. 13-17 lot 1, str. Titu Maiorescu 

nr. 17B, nr. 13-17 și Vaselor nr. 47-49, Sector 2, Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef 

nr. 26/01.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre 

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

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

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

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Solzilor nr. 2 și nr. 2C, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 6/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 64/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1108/115/S/4963/24.07.2017 și nr. 

1109/116/S/4964/24.07.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 26/14.05.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 455/30.10.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 01/20.02.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1551607/15.09.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1379831/24591/12.01.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 2595/99/14.02.2017; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale – avizul nr. 113.645/14.12.2015; 

- Serviciul de Telecomunicații Speciale – aviz nr. 223078/07.08.2017; 

- Ministerul Apărării Naționale – aviz nr. DT/4426/07.08.2017; 

- Serviciul Român de Informații – aviz nr. 48.030/24.08.2017; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică – aviz nr. 4.286.774/04.09.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – str. Solzilor nr. 2 și nr. 

2C, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 (avizul Arhitectului Şef nr. 

21/10.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare 

prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre . 

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

 Str. Serg. Condurache Gheorghe nr.7-9, Sector 4, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 7/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 65/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 – Certificat de urbanism nr. 192/45945/04.02.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 44/13.07.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 6/18.04.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 11/14.07.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1530811/04.08.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1504879/6568/13.07.2017; 

- Ministerul Apărării Naționale – aviz nr. DT/25986/04.05.2017; 

- Serviciul Român de Informații – aviz nr. 47.666/04.05.2017; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică – aviz nr. 4.282.683/31.05.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Serg. Condurache Gheorghe nr. 7-9, Sector 4, 

Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 24/25.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul 

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

de Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Mihail Sebastian nr. 88B, LOT 2, Sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 8/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 66/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 5 – Certificat de urbanism nr. 192-S/29.03.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 42/14.06.2016; 

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

Ilfov: aviz nr. 337499/07.09.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 12/24.07.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1545721/04.08.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1517182/9243/19.07.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Str. Mihail Sebastian nr. 

88B, LOT 2, Sector 5, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 (avizul Arhitectului Şef 

nr. 25/26.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre 

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

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sos. București – Târgoviște nr. 50, Sector 1,  

Bucureşti 

  

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 9/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 67/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 410/37/B/11095/30.03.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 32/08.06.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 31/22.08.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 20/20.09.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1557208/20.09.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1527552/11132/01.08.2017; 

- Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.: aviz nr. 

3086/502/30.10.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. București – Târgoviște nr. 50, Sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 27/08.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul 

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

de Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Calea Rahovei nr. 284, Sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 10/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 68/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 5 – Certificat de urbanism nr. 543-R/19.06.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 25/04.05.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 93/03.11.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1461238/28.10.2016; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1425689/7982/18.07.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Calea Rahovei nr. 284, 

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

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 1/27.01.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul 

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

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

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

dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Soseaua Străulești nr. 68, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 11/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 69/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 140/138/S/20210/27.07.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 329/17.05.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de inițiere nr. 24/18.05.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 26/30.10.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1562642/13.10.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1552367/14424/15.09.2017; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 15521/679/26.06.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Străulești nr. 68, 

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

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 31/22.11.2017 prevăzut în anexa nr. 1, planul 

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

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

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul  Theodor Pallady nr. 287, Sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 12/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 70/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 3 – Certificat de urbanism nr. 355/12.01.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 51/28.10.2015; 

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

Ilfov: adresa nr. 2144/17-SU-BIF-A/12.07.2017; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 23528/1002/06.10.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 86/22.08.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1429365/27.06.2016; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1392662/1213/22.02.2016; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – B-dul Theodor Pallady 

nr. 287, Sector 3, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, componente ale 

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 29/22.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul 

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

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

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

dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

 Str. Cornescu nr. 14, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 13/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 71/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 1503/132/C/24626/28.07.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 5/11.01.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 25/30.10.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1527790/24.07.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1508998/7414/28.06.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal – str. Cornescu nr. 14, 

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

documentației de urbanism (avizul Arhitectului Şef nr. 30/22.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul 

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

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

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Vasile Lascăr nr. 53-55, 

Sector 2, Bucureşti 

  

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 14/21.02.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 72/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului București – Certificat de urbanism nr. 651/1408343/10.05.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 25/29.05.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 8/23.02.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 66/27.06.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1300627/06.02.2015; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1282826/16036/02.12.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Vasile Lascăr nr. 53-55, Sector 2, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 38/28.10.2016, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

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

Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 

Str. Baia de Aramă nr. 1 – Sector 2 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 26/20.11.2017 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 73/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 2 – Certificat de urbanism nr. 1475/96”B”/16.12.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 49/21.07.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 03/21.03.2017; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 8/12.05.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1497454/31.03.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – avizul de principiu nr. 1491736/3272/28.04.2017; 

- Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență nr.335128/27.03.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr. 11/16.06.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări 

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

reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Marinarilor nr. 30, 

Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 2/16.01.2018 

şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 74/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 – Certificat de urbanism nr. 61/7/M/44444/09.01.2017; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 54/05.11.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 35/03.11.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 7/25.04.2017; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1508588/19.05.2017; 

- Comisia Tehnică de Circulație – aviz de principiu nr. 1362687/20580/28.12.2015; 

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

București – Ilfov: aviz nr. 337071/31.07.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Marinarilor nr. 30, Sector 1, Bucureşti în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 20/25.09.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

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

Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  
  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea  

Teritoriului şi Urbanism 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană – Direcţia Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 15/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 75/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 355/2016, Hotărârea C.G.M.B. nr. 219/2017 și Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 271/2017 se abrogă.  

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

Bucureşti și comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 78 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil  

ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanţă succesorală nr.  

2/10.01.2018, situat în Bucureşti, str. Aurel Perșu nr. 155, scara A, sector 4 și  

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate nr. 18732/16.01.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 18/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 76/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 2/10.01.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) şi art. 123 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului suplimentar de vacanţă succesorală nr. 2/10.01.2018, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art.1. 

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

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

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

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

bunului imobil prevăzut la art.1. 

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 



96 

 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil 

 ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 1/22.01.2018, situat în 

 Bucureşti, str. Râul Dorna nr. 6, scara A, bl. Z46, et. 7, ap.47 sector 6 și 

 transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate nr. 12650/23.01.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 19/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 77/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 1/22.01.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1), alin (2) şi art. 123 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de moștenitor nr. 1/22.01.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art.1. 

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

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

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

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

bunului imobil prevăzut la art.1. 

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil  

ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 5/30.01.2018, situat în  

Bucureşti, Calea Dorobanți nr. 91, bl. 12B, sc. C, et. 2, ap. 69 sector 1 și  

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate nr. 1540/01.02.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 20/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 78/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 5/30.01.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1), alin (2) şi art. 123 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de moștenitor nr. 5/30.01.2018, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art.1. 

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

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

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

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

bunului imobil prevăzut la art.1. 

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil  

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/20.11.2017, situat 

 în Bucureşti, bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 2, et. 3, ap. 44 sector 3 și transmiterea 

 acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate nr. 1520/01.02.2018 al Direcţiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 21/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 79/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 11 /20.11.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1), alin (2) şi art. 123 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/20.11.2017, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art.1. 

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

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

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

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

bunului imobil prevăzut la art.1. 

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.  

607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la 

 bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind 

proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință  

multietajate precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de 

expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la 

rambursare 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții nr. 

593/15.02.2018 și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic; 

 Văzând raportul comun al Comisiei economice, buget, finanțe nr. 26/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 80/21.02.2018 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 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.364/27.12.2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017 privind punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 

republicată, 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 cu destinaţia de locuinţe multietajate precum şi la spaţiile cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi 

implementarea unor modalităţi de facilitare la rambursare 

 - Normei interne a Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 

aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 479/28.09.2017; 

 - Ordonanței Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare și funcționare a consiliilor locale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea privind administraţia 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art.4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 607/2017 se modifică și va avea următorul conținut: 

 ”Art. 4 Modalitatea de stabilire a priorității în vederea punerii în siguranță a acestor imobile 

încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic se va face de către o Comisie 

mixtă aprobată prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, alcătuită din consilieri 

generali, funcționari publici și alți specialiști.” 

 Art. II După art. 4 se introduce un nou articol, 4^1 care va avea următorul conținut: 

 ”Art. 4^1 ”Printre criteriile de evaluare pentru stabilirea priorității în vederea punerii în siguranță 

a imobilelor prevăzute la art. 4, Comisia va avea în vedere următoarele aspecte: concluziile raportului 

de expertiză tehnică privind încadrarea construcției în clasa I de risc seismic, împărțirea pe zone 

seismice, abordarea lucrărilor de consolidare ținând cont de fluidizarea și buna funcționare a orașului, 

numărul de proprietari din imobilele respective, regimul de înălțime al imobilelor, categoria de 

construcție numărul de persoane care tranzitează locul ori care trebuie să acceseze aceste zone 

vizate și nu în ultimul rând gradul de vechime al imobilului în raport cu data edificării construcției.” 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/2017 rămân neschimbate. 

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

București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 83 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 

 al aparatului de specialitate al Primarului General 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 1512/1/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 114/21.02.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 10/2018 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului 

General, precum și modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) 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 aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului General, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, 

cu modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate. 

 Art. 3 Cu aceeași dată își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 144/2015, nr. 45/2016, nr. 54/2016, nr. 346/2016 și nr. 601/2017 precum și orice alte 

prevederi contrare prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 84 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi,  

statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului 

 Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1405/12.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 27/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 82/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

și completările ulterioare; 

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 165 de posturi, din care 24 posturi de 

conducere, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului 

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

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/2016, modificată prin art. 4 alin. (3) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

10/2018 își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Administrației Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 85 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Monumentelor și 

Patrimoniului Turistic, precum și pentru reducerea numărului total de posturi la unele 

servicii publice de interes local 

  

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1391/13.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 28/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 83/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Hotărârii C.G.M.B nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din 

cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al 

Primarului General, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului 

București; 

- Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 

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

și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit. a),  alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 10 si pct.19 și art. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 49 posturi, din care 6 de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Monumentelor și Patrimoniul 

Turistic, conform anexelor nr. 1, 2, 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art. 2 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement 

București de la 496 de posturi la 484, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

 a) poziția nr. 104, 141 din statul de funcții – muncitor calificat, treaptă profesională I; 

 b) poziția nr. 346 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional IA; 

 c) poziția nr. 354 din statul de funcții – șofer (M;G), treaptă profesională II; 

 d) pozițiile nr. 295, 310, 316, 396, din statul de funcții – muncitor calificat (M;G), treaptă 

profesională I; 

 e) pozițiile nr. 434 din statul de funcții – timonier fluvial (M;G); 
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f) poziția nr. 446 din statul de funcții – marinar (M,G); 

g) poziția nr. 595 din statul de funcții – îngrijitor (M;G); 

h) poziția nr. 596 din statul de funcții – manipulant bunuri (M,G); 

  (2) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Străzilor București de la 428 de posturi 

la 416 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

  a) poziția nr. 17 din statul de funcții – consilier juridic (S), grad profesional debutant; 

  b) poziția nr. 18 din statul de funcții – consilier juridic (S), grad profesional II; 

          c) pozițiile nr. 30 și 33 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional 

II; 

          d) poziția nr. 198 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional IA; 

  e) poziția nr. 276 din statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional I; 

  f) poziția nr. 340 din statul de funcții – muncitor calificat (M;G), treaptă profesională IV; 

  g) poziția nr. 253 din statul de funcții – muncitor calificat (M;G), treaptă profesională I; 

    h) pozițiile nr. 411, 412, 414, 435 din statul de funcții – muncitor necalificat (M;G), treaptă 

profesională I. 

 (3) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane de la 

381 de posturi la 366, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție: 

  a) poziția nr. 21 în statul de funcții – inspector de specialitate (S), grad profesional II; 

  b) poziția nr. 57 din statul de funcții – magaziner (M;G); 

  c) pozițiile nr. 61, 130, 140 din statul de funcții – referent (M), treaptă profesională IA; 

  d) poziția nr. 56 din statul de funcții – referent (M), treapta profesională II; 

  e) pozițiile nr. 139, 141 din statul de funcții – casier (M;G); 

  f) poziția nr. 142 din statul de funcții – subinginer (SSD), grad profesional IA; 

  g) poziția nr. 147 în statul de funcții – șofer (M;G) treaptă profesională I; 

  h) poziția nr. 170 în statul de funcții – muncitor calificat (M;G) treapta profesională II; 

      i) pozițiile nr. 301, 303, 335, 345 din statul de funcții – muncitor necalificat (M;G) treapta 

profesională I. 

  Art. 3 (1) Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 529/2017 își 

încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri. 

  (2) Prevederile art. 2 alin. (4) și anexa 6a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 305/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 27/2016, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 112/2017, 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 601/2017 și Hotărârea Consiliului General 

al Municipiului București nr. 10/2018 se modifică în consecință conform art. 2 (1) din prezenta 

hotărâre. 

  (3) Prevederile art. 2 alin. și anexele 1 și la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 297/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

10/2018, se modifică în consecință conform art. 2 alin. (2) din prezenta hotărâre. 
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  (4) Prevederile art. 2 alin.(2), alin. (2.1) și anexa 4a la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 305/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului București nr. 56/2016 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

316/2016, se modifică în consecință conform art. 2 alin. (3) din prezenta hotărâre. 

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

București, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Administrația Lacuri, Parcuri și 

Agrement București, Administrația Străzilor București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor 

Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/


110 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului pentru Seniori 

al Municipiului București 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1483/1/14.02.2018 

și Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 1087/15.02.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 29/21.02.2018, raportul Comisiei 

sănătate și protecție socială nr. 8/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 

84/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând seama de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, precum și de anexele nr. 2 și 3.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

304/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 63/2010 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama Centrului pentru Seniori al Municipiului București, numărul total 

de 22 posturi, din care 5 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 

funcționare ale acestui serviciu public de interes local al  Municipiului București, conform anexelor 

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

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 650/2017 își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Centrul pentru 

Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 87 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi și statului de 

funcții ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1492/1/15.02.2018;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 30/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 85/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând seama de prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și pct.19 și art. 

45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama, numărul total de 51 posturi, din care 8 posturi de conducere și 

statul de funcții ale Centrului de Proiecte Culturale al  Municipiului București - ARCUB, conform 

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

 Art. 2 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrului de 

Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB va propune spre aprobare Regulamentul de 

organizare și funcționare al instituției. 

 Art. 3 Anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/2017 își încetează aplicabilitatea, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri. 

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

București și Centrul de Proiecte Culturale al  Municipiului București - ARCUB vor aduce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  
  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 488/2017 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de 

Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2018 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 85/29.01.2018; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 31/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 86/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 66875/2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 

nr. 488/2017, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art. 2 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 488/2017 își 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Direcția Generală 

de Evidență a Persoanelor a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 89 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind adoptarea la nivelul Municipiului Bucureşti a Declaraţiei de aderare la valorile  

fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei  

Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020  

 

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

de specialitate al Direcţiei de Integritate nr. 84/08.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 87/21.02.2018 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor 

asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020, prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

numele Consiliului Municipiului Bucureşti, declaraţia prevăzută la art.1 al prezentei hotărâri.  

 Art. 3 Direcţia de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti are drept obiectiv 

coordonarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 exercitând, în principal, 

următoarele atribuţii: 

 a) Identificarea riscurilor, vulnerabilităţilor specifice şi a măsurilor de remediere ale acestora 

pentru aparatul propriu al Primarului General şi instituţiile publice de interes local ale Municipiului 

Bucureşti; 

 b) Elaborarea planului de integritate pentru aparatul propriu al Primarului General şi instituţiile 

publice de interes local ale Municipiului Bucureşti, supunerea acestuia spre aprobare Primarului 

General şi transmiterea acestuia la Ministerul Justiţiei şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice; 
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 c) Monitorizarea şi verificarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 

pentru aparatul propriu al Primarului General şi instituţiile publice de interes local ale Municipiului 

Bucureşti; 

 d) Informarea angajaţilor din aparatul propriu al Primarului General şi instituţiile publice de 

interes local ale Municipiului Bucureşti cu privire la Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020; 

 e) Întocmirea raportului anual privind implementarea planului de integritate şi supunerea 

acestuia spre aprobare Primarului General; 

 f) Iniţierea încheierii unor protocoale de colaborare cu instituţiile abilitate în domeniul 

anticorupţie pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020; 

 g) În cazuri justificate, supunerea spre aprobare Primarului General a unor măsuri suplimentare 

în domeniul anticorupţie. 

 Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

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

Municipiului București, precum și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  
  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul  

2018, calculată conform anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Utilități Publice – 

Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 14544/08.11.2017;  

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice nr. 5/21.02.2018, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe nr. 32/21.02.2018 şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 88/21.02.2018 din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

317/29.10.2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Memorandumului de Finanţare, semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, referitor la 

asigurarea co-finanţării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) 

,,Condiţionalităţi”; 

- Anexei D - ,,Obligaţiile Primăriei” din Legea nr. 470/12.12.2006 pentru aprobarea Contractului de 

finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru 

Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti – Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 

29 mai 2006; 

- Art. 2 alin. 2.1 ,,Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată” din Actul Adiţional nr. 

4507/04.12.2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa Nova București  S.A.; 

- Art. 24 şi art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă majorarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apă Uzată, de 0,09 RON/m
3
 

apă uzată, începând cu 1 martie 2018, calculată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 317/2008. 
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 Art. 2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea denumirii segmentului din Șos. Virtuții cuprins între Calea Crângași 

și râul Dâmbovița, sector 6, București în Șoseaua Neagu Djuvara (1916-2018, istoric, 

diplomat) 

  

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

Municipiului București şi raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2072/13.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 7/19.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 89/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

02/21.02.2018; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

denumiri, cu modificările și ulterioare; 

 - Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii segmentului din Șos. Virtuții cuprins între Calea 

Crângași și râul Dâmbovița, sector 6, București în Șoseaua Neagu Djuvara (1916-2018, istoric, 

diplomat), prin derogare de la prevederile art. 5, pct. 2 lit. b) din Regulamentul privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București, anexă la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2006. 

 Art. 2 Artera se identifică potrivit planului anexă care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația Străzilor, 

Primăriei Sector 6, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Companiei 

Naționale Poșta Română S.A., Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară al Municipiului București. 

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

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a 

domeniului public aferent activităților de amenajare, exploatare, reparare, protejare și  

întreținere a lacurilor, ștrandurilor și caselor de odihnă și tratament din Municipiul  

București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de mediu nr. 

11261/20.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 3/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 90/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea 

extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în 

domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din 

răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public aferent 

activităților de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor și 

caselor de odihnă și tratament din Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: 

amenajarea, exploatarea și întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă 

și de agrement din municipiul București și a Caietului de sarcini pentru serviciul public 

de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare, 

exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de 

sănătate și băilor publice din municipiul București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 12768/28.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 4/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 91/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 

3130/13.12.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: 

amenajarea, exploatarea și întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihnă și de 

agrement din municipiul București, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și 

privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, 
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ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul București, prevăzut în anexa nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a 

parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2786/06.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice nr. 3033/06.12.2017;  

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 12/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 92/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

 Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea 

extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în 

domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din 

răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

Serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București și a 

Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând 

domeniului public și privat al municipiul București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice, Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2876/07.12.2017 și Autoritatea Municipală de Reglementare 

a Serviciilor Publice nr. 3033/06.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 13/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 93/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de 

administrare și exploatare a parcărilor din municipiul București, prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a parcajelor aparținând 

domeniului public și privat al municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2. 

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

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a  

domeniului public și privat pentru asigurarea Managementului Traficului în 

 Municipiul București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2787/07.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice nr. 3034/06.12.2017;  

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 14/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 94/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

 Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea 

extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în 

domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din 

răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public și privat 

pentru asigurarea Managementului Traficului în Municipiului București, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii 

serviciului de management al traficului în municipiul București și a Caietului de sarcini al 

serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru asigurarea 

Managementului Traficului în municipiul București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice, Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 2787/07.12.2017 și Autoritatea Municipală de Reglementare 

a Serviciilor Publice nr. 3034/06.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 15/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 95/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului 

de management al traficul în municipiul București, prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și 

privat pentru asigurarea Managementului Traficului în municipiul București, prevăzut în anexa nr. 2. 

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

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a 

serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile 

de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția Urbanism și Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;  

 Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 16/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice și de disciplină nr. 96/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

 Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea 

extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în 

domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din 

răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de delegare a serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din 

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

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului 

public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București 

și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat 

privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism nr. 

15514/29.12.2017 și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice; 

 Văzând raportul Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului nr. 17/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 97/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și 

privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București, prevăzut în anexa 1. 

 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și 

privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București, prevăzut în anexa nr. 

2. 

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

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a 

fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în  

domeniul privat al statului 

 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 19444/28.12.2017 și Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice;  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 22/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 98/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea 

extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în 

domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din 

răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în 

domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 101 

 

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

General al Municipiului Bucureşti  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind serviciul de administrare a fondului imobiliar  

aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului și a 

 Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul 

public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice nr. 19521/28.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 25/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină nr. 99/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 9 din Ordonanța 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; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale 

pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea 

actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind serviciul public de administrare a fondului 

imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului, 

prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în 

domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului, prevăzut în anexa 

nr. 2. 

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

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

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

București din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului Bucureşti Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public 

de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, 

reparare și întreținere a rețelei stradale și lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv 

echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 

  

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 22627/28.12.2017 și al Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3032/28.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 16/21.02.2018 și al Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 100/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa A.M.R.S.P. nr. 2414/02.10.2017 înregistrată la Cabinet Primar 

General cu nr. 6944/03.10.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 10241/10.10.2017. 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii acivității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul Serviciilor publice de 

administrare a dmoeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de delegare a serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și 

întreținere a rețelei stradale și lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei 

stradale cu elemente de mobilier urban, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public 

de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în 

patrimoniul public și privat al Municipiului București și a Caietului de sarcini al serviciului public 

de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, 

reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă din Municipiul București, inclusiv 

echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, 

Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 22627/28.12.2017 și al Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3032/28.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 17/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 101/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 9 din Ordonanța 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; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale 

pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea 

actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și pct. 19 și art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de 

construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în 

patrimoniul public și privat al Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciul public de administrare a domeniului public și 

privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor 

de artă din Municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, 

prevăzut în anexa nr. 2, , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din 

municipiul București 

  

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu și al Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 11183/02.11.2017; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 5/21.02.2018 și al Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 102/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa A.M.R.S.P. nr. 2414/02.10.2017 înregistrată la Cabinet Primar 

General cu nr. 6944/03.10.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 10241/10.10.2017. 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

 - Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii acivității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul Serviciilor publice de 

administrare a dmoeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din 

municipiul București prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a 

serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din municipiul București și a Caietului de 

Sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor și grădinilor din municipiul București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu și al Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 12765/28.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 6/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 103/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Adresa A.M.R.S.P. nr. 3181/20.12.2017 înregistrată la Primăria Municipiului București – 

Direcția de Mediu cu nr. 12638/20.12.2017. 

 - Adresa A.M.R.S.P. nr. 3128/13.12.2017 înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 

1584131/13.12.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 12506/14.12.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

 - Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii acivității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul Serviciilor publice de 

administrare a dmoeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de 

administrare a parcurilor și grădinilor din municipiul București prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă Caietul de Sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor și grădinilor din 

municipiul București prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru 

serviciul de întreținere a arborilor și spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului  

București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu nr. 

11185/02.11.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 7/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 104/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 

399/15.02.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru serviciul de întreținere a 

arborilor și spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului București, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de întreținere 

arbori și spații verzi în municipiul București și a Caietului de sarcini pentru serviciul public de 

administrare a domeniului public și privat al municipiului București privind activitățile de întreținere a 

arborilor și a spațiilor verzi 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 12769/28.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 8/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice şi de disciplină nr. 105/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3181/20.12.2017, 

înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 12638/20.12.2017; 

 - adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3129/13.12.2017, 

înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1584119/13.12.2017 și la Direcția de Mediu cu 

nr. 12507/14.12.2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 9 din Ordonanța 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; 

 - Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale 

pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea 

actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului întreținere 

arbori și spații verzi în municipiul București, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și 

privat al municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi, prevăzut 

în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de 

administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat 

al Municipiului București 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de mediu nr. 

12760/28.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 9/21.02.2018 și raportul Comisiei 

juridice și de disciplină nr. 106/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 Luând în considerare adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 

3237/25.12.2017, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 12738/28.12.2017; 

În conformitate cu prevederile:  

 - Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare; 

 - art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și 

încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

316/19.07.2017; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni 

Compania Municipală Cimitire București S.A.; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor 

umane din domeniul public și privat al Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii 

serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor 

umane în municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de 

administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat al 

municipiului București 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 12763/28.12.2017; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 10/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 107/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului 

București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului 

public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul 

București, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor și 

crematoriilor umane din domeniul public și privat al municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2 

care face integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului București și 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

  

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la înființarea 

Centrului Medico – Social ”Sf. Andrei” – unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local Sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții și Direcția Generală de 

Asistență Socială nr. 956/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 05/21.02.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 09/21.02.2018 și raportul 

Comisiei juridice şi de disciplină nr. 108/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 11867/07.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 și 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 cu nr. 24/26.01.2018; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. h) și lit. n), alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 5 de a hotărî cu privire la înființarea 

Centrului Medico – Social ”Sf. Andrei” – unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea 

Consiliului Local Sector 5. 

 Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 111 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

încheierea Înțelegerii de cooperare cu Sectorul Çankaya al Municipiului Ankara din Republica  

Turcia 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol nr. 332/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 6/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 109/21.02.2018; 

 Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/1530/17.08.2017 și nr. şi 

avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 

157959/08.01.2018; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 13/2018 privind acordarea 

împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea Înțelegerii de 

cooperare cu Sectorul Çankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

   

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T A R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti din 

România să hotărască cu privire la încheierea Înţelegerii de cooperare cu Sectorul Çankaya al 

Municipiului Ankara din Republica Turcia. 

 Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 112 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

încheierea Înțelegerii de cooperare cu Raionul Orhei din Republica Moldova 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol nr. 331/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 7/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 110/21.02.2018; 

 Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2430/10.11.2017 şi avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 

127288/01.11.2017; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 15/2018 privind acordarea 

împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea Înțelegerii de 

cooperare cu Raionul Orhei din Republica Moldova; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

   

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti din 

România să hotărască cu privire la încheierea Înţelegerii de cooperare cu Raionul Orhei din 

Republica Moldova. 

 Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 113 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

încheierea Înțelegerii de cooperare cu Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol nr. 333/15.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice nr. 8/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 111/21.02.2018; 

 Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2426/13.11.2017 și nr. și 

nr. şi avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 

126572/31.10.2017; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 14/2018 privind acordarea 

împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea Înțelegerii de 

cooperare cu Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

   

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T A R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti din 

România să hotărască cu privire la încheierea Înţelegerii de cooperare cu Municipiul Nazaret – Illit din 

Statul Israel. 

 Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 114 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea denumirii Parcului Giulești situat pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 6, București în Parcul Marin Preda (1922-1980, scriitor) 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2481/14.02.2018 și al Direcției Cultură, Sport, Turism 

nr. 1049/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 8/19.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 112/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Adresa Primăriei Sector 6 nr. 43742/01.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului București 

sub nr. 1572686/02.12.2017, la Direcția Patrimoniu sub nr. 16993/10.11.2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 251/26.10.2017; 

 - Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr. 03/21.02.2018;  

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 2 lit. d), din Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Parcului Giulești aflat pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 6 în Parcul Marin Preda (1922-1980, scriitor), identificat conform planului de situație, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Bunul imobil va fi inventariat conform denumirii atribuite la art. 1 din prezenta hotărâre de 

către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primăriei Sector 6, Direcției 

Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Companiei Naționale Poșta Română 

S.A., Oficiului Naţional al Registrului Comerțului, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

http://pmbfs3/intralegis/oficiale/afis.php?f=38217
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București 

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea denumirii Parcului Fabricii situat pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 6, București în Parcul Tudor Vladimirescu (1780-1821, conducătorul mișcării din 

1821) 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

comun  de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2481/14.02.2018 și al Direcției Cultură, Sport, 

Turism nr. 1049/14.02.2018; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 9/19.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de 

disciplină nr. 113/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

 - Adresa Primăriei Sector 6 nr. 43742/01.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului București 

sub nr. 1572686/02.12.2017, la Direcția Patrimoniu sub nr. 16993/10.11.2017; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 251/26.10.2017; 

 - Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr. 04/21.02.2018;    

 În conformitate cu prevederile: 

 - art. 2 lit. d), din Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Parcului Fabricii aflat pe raza administrativ teritorială a 

sectorului 6 în Parcul Tudor Vladimirescu (1780-1821, conducătorul mișcării din 1821), identificat 

conform planului de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Bunul imobil va fi inventariat conform denumirii atribuite la art. 1 din prezenta hotărâre de 

către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primăriei Sector 6, Direcției 

Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Companiei Naționale Poșta Română 

S.A., Oficiului Naţional al Registrului Comerțului, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

http://pmbfs3/intralegis/oficiale/afis.php?f=38217
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 116 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a unui 

 imobil - teren în vederea plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei 

 Republicii Lituania la Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu nr. 3058/22.02.2018 şi 

al Direcţiei de Mediu nr. 1297/22.02.2018; 

 Luând în considerare adresa nr. 2366/AP/2017 a Ministerului Apelor şi Pădurilor; 

 Ținând seama de adresa nr. 6189/2018 a Primăriei Sectorului 4 şi Hotărârea nr. 19/2018 

adoptată de Consiliul Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), art. 45 alin. (3) şi art 81 alin. (2) lit. f), alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a imobilului – teren 

proprietatea municipiului Bucureşti situat în str. Secerei nr. 112-116, sector 4, identificat conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Pe imobilul - teren prevăzut la art. 1 şi terenurile ce fac obiectul Hotărârii C.G.M.B. nr. 

584/2017, Consiliul Local al Sectorului 4 cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti va 

planta 100 de stejari cu ocazia celebrării a 100 de ani de la restaurarea statului Lituania în anul 2018.  

 Art. 3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 584/2017 se va completa în mod corespunzător celor menţionate 

la art. 2. 

 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 22.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 22.02.2018 

Nr. 117 

 

*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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr. 

G545/15.02.2018 întocmit de Direcţia Management Economic ca urmare a amendamentelor 

aprobate; 

 Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale și raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

 Ţinând seama de prevederile 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 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) şi c) din 

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Legea nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018; 

 Ţinând seama de  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Luând în considerare: 

 Adresa nr. 6138/25.01.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și 

repartizarea taxei pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraselor; 

 Decizia nr. 186/25.01.2018 a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Bucureşti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului 

Bucureşti, pentru sectoarele municipiului Bucureşti; 

 Decizia nr. 187/25.01.2018 a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Bucureşti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea 

invatamantului particular sau confesional acreditat; 

 Adresa nr. 7484/31.01.2018 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiului Bucureşti privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2018; 

 Adresa nr. 1662/23.01.2018 transmisă de către Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale privind 

transferurile pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2018; 

 Adresa nr. 566/550737/09.02.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe 

Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021, 



166 

 

 Având în vedere amendamentele formulate de consilierii locali în conformitate cu Procedura de 

depunere a amendamentelor la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului general centralizat 

de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 al Municipiului București pe anul 2018, 

 În temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt în valoare 

de 1.355.435,20 mii lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE BUGET INIȚIAL 2018 

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1 1.355.435,20 

Secțiunea de funcționare 1.069.669,36 

Secțiunea de dezvoltare 285.765,84 

VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 1.117.932,00 

Secțiunea de funcționare 1.047.086,66 

Secțiunea de dezvoltare 70.845,34 

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 
23.582,70 

Secțiunea de funcționare 22.582,70 

Secțiunea de dezvoltare 1.000,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 195.294,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE 18.626,50 

Secțiunea de funcționare 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.117.932,00 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 23.582,70 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; 
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 Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei, 

conform Anexei nr. 1.6. 

 

 Art. 2. Cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 sunt în sumă 

de 1.453.775,24 mii lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și 

dezvoltare, se prezintă astfel: 

-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE BUGET INITIAL 2018 

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1 1.453.775,24 

Secțiunea de funcționare 1.076.734,74 

Secțiunea de dezvoltare 377.040,50 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 1.209.206,66 

Secțiunea de funcționare 1.047.086,66 

Secțiunea de dezvoltare 162.120,00 

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE 

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 
30.648,08 

Secțiunea de funcționare 29.648,08 

Secțiunea de dezvoltare 1.000,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 195.294,00 

Secțiunea de funcționare 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 195.294,00 

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE 18.626,50 

Secțiunea de funcționare 0,00 

Secțiunea de dezvoltare 18.626,50 

 

 Deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de 91.274,66 mii lei, 

se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “Excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după 

efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), 

precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, 

în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

 b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de 

7.065,38 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 

de aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 
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proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor 

interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor 

fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificarile si completarile 

ulterioare, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 4.119,38 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Art. 2.1. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.209.206,66 mii lei, 

conform Anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.209.206,66 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform Anexei nr. 

1.2.1, din care: 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.047.086,66 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 162.120,00 mii lei. 

 

 (2) 75.425,15 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 71.113,15 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.312,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.2.1.1 

(1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2); 

   

 (3) 46.399,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.756,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 643,00 mii lei, 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 Tranzacții privind Datoria Publică capitolul 55.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.178,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.3 

(1.2.1.3.1);  

 

 (5) 1.091,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 700,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 391,00 mii lei, 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 

 (6) 49.068,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care: 
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  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 33.712,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.356,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.5 

(1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);  

 

 (7) 271.532,14 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 253.295,14 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,00 mii lei, conform Anexei nr.1.2.1.6  

(1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.2.1; 1.2.1.6.2.2; 1.2.1.6.2.3; 1.2.1.6.3); 

 

 (8) 56.696,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 39.423,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.273,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.7 

(1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4);  

 

 (9) 174.983,61 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 117.032,61 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 57.951,00 mii lei, 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);  

 

 (9) 221.401,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 211.617,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 9.784,00 mii lei, 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);  

 

 (10) 84.837,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 61.710,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 23.127,00 mii lei, 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); 

 

 (11) 170.313,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 163.464,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.849,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.11 

(1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4); 

 

 (12) 39.282,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.085,76 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 8.197,00 mii lei, conform Anexei 1.2.1.12 

(1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3). 

 



170 

 

 Art.2.2 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2018 este în sumă de 30.648,08 mii lei, conform Anexei nr. 1.4. 

 (1) 30.648,08 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.648,08 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.000,00 mii lei, conform Anexei nr. 

1.4.1;   

 

 (2) 15.832,08 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.832,08 mii lei,  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.4.1.1;   

 

 (3) 14.816,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 13.816,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.000,00 mii lei, conform Anexei nr. 1.4.1.2;   

 

 Art. 2.3. Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2018 este în sumă de 195.294,00 mii lei, 

conform Anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

 (1) 195.294,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 195.294,00 mii lei, conform Anexei nr. 

1.5.1; 

 

 (2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

Anexei nr. 1.5.1.1; 

  

 Art. 2.4. Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2018 este în sumă de 18.626,50 mii lei, 

conform anexei nr. 1.6, fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

  

 (1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, conform Anexei nr. 

1.6.1; 

 

 (2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

Anexei nr. 1.6.1.1. 

 

 Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în valoare de 376.840,50 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 
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-mii lei- 

SURSA DE FINANȚARE 
BUGET INITIAL 

2018 

BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1 161.920,00 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 
1.000,00 

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE 195.294,00 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 18.626,50 

 

 Art. 4.  

 (1) Primarul Sectorului 1, 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, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Pieţelor, Centrul 

Cultural, Direcţia Management Economic, Direcţia de Investiţii 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 în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 15.02.2018. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Alexandru-Ştefan Deaconu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

  

 Daniela Nicoleta Cefalan 

 

Nr.:  37 

Data:  15.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

*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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                                                                                                                  pentru cetăţean, pentru bunăstare 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1  

SECTORUL SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL,  

www.primariasector1.ro AUDIENŢE 

 

 

Nr. K/377/13.02.2018 

 

 

NOTĂ 

de rectificare a erorilor materiale 

 

 În temeiul art. 71, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și al 

referatului Arhitectului Șef nr. 2205/27.11.2017 propunem rectificarea erorilor materiale apărute în 

Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 254, și anume în Avizului Arhitectului Șef nr. 

134/12.07.2017, referitor la retragerile minime față de limitele laterale vest, după cum urmează: 

  

 în loc de ”minim 3,00 m cu parterul retras cu 1,5m față de planul fațadei.” 

 

 se va citi ”minim 3,00 m.” 

 

SECRETARUL SECTORULUI 1, 

 

Daniela Nicoleta Cefalan 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în  

administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul  

Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2,  

București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

02.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de 

trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în 

care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, 

Sector 2, București; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.1908/08.01.2018 întocmit de către Direcţia Publică de Evidență 

Persoane și Stare Civilă Sector 2, serviciu public fără personalitate juridică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 6113/19.01.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 2344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul 

public sau privat al statului şi din administrarea Ministerului Administrației şi Internelor în domeniul 

http://www.ps2.ro/
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public al unităților administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București, a consiliilor județene sau locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 70/2017 privind aprobarea încheierii unui 

contract de comodat pentru spaţiul  situat în incinta Mall Veranda, Bucureşti, Str. Ziduri Moşi nr. 23, 

Sector 2, în suprafaţă de 105.88 mp, pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului în care a funcționat Biroul 

Evidență Persoane nr. 2 din incinta Secției 7 Poliție situat în Bucureşti, Str. Teiul Doamnei nr. 3, 

Sector 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 2 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul  

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017-2018, astfel cum a  

fost modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017  

şi HCL Sector 2 nr. 223/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

06.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 

16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor 

funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017-2018, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 şi HCL 

Sector 2 nr. 223/2017. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3094/11.01.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 3560/17.01.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul conform nr. 22458, 22459, 22460, 24319, 24320, 25623/11.12.2017 emis de 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat modificarea şi completarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017-2018; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală.          

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţă nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3.753/2011 privind 

aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.777/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul scolar 2017 - 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 170/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 (Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ,,First 

Steps”); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 171/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 (Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ,,Veveriţa 

Jucăuşă”); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 (Grădiniţa cu program prelungit ,,Primii Paşi”); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 218/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 (Şcoala Primară Montessori MSB-MKB); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2017 privind aprobarea denumirii unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2017 – 2018 (Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ,,Castelino 

Baby”); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particulare care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 şi HCL Sector 2 nr. 223/2017. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 
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HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.  I Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 şi HCL Sector 2 

nr. 223/2017, conform anexei ce conţine 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 16/2017 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 şi HCL Sector 2 

nr. 223/2017, rămân aplicabile.  

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 3 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 8 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2018 – 2019 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată întrunit în şedinţă extraextraordinară, astăzi, 06,02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar  2018-2019; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5050/17.01.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 7077/23.01.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă şi Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţiei, din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Conform nr. 42605/14.12.2017 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2018 - 2019; 

 - Avizul Conform nr. 29448/15.12.2017 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 pentru anul 2018 - 2019; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018 – 09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală 
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 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011, 

actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar; 

 - Ordonanţă nr. 63/29.08.2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare a comisiei de 

atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Ministrului Naţionale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform 

în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul scolar 2018 - 2019; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 - 2019, conform 

anexei nr. 1. 

  (2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 - 2019, conform 

anexei nr. 2. 

  (3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv 

suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse 

să funcţioneze în anul şcolar 2018 - 2019, conform anexei nr. 3. 

  (4 ) Anexele nr.1-3 conţin un număr de 10 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.  4 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 13 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017  

privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel  

cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

06.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 168/17.01.2018  prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 5916/19.01.2018 prezentat de Direcţia Administraţie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi metodologia de funcționare a 

comisiei pentru protecția copilului; 

 - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1/03.01.2018 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către domnul Cirică Răzvan-Ionuţ a funcţiei publice de conducere de Director General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea  Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecția Copilului  Sector 2. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Se modifică şi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind 

înființarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017, conform anexei ce conţine o pagină şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 privind înființarea Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

134/2017 rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 5 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

06.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei 

în anul Centenarului”; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5662/18.01.2018 prezentată de Centrul Cultural Mihai Eminescu, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 7549/25.01.2018 al Direcției Relații Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - 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: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural "Mihai Eminescu"; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul cultural „Duminica Ortodoxiei in anul Centenarului” realizat de 

Centrul Cultural Mihai Eminescu în luna februarie 2018, potrivit anexei ce conține un număr 5 pagini 

şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Directorul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului 

Local Sector 2, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 6 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 7 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale  pentru  

schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr. 21-23, sector 2, aflat în  

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

02.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al 

Ministerului Educației Naționale  pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-

23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare înregistrate sub numărul 6450/22.01.2018 

prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr.8452/29.01.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr.10759/01.02.2018 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor 

Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

http://www.ps2.ro/
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 - 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. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al  acesteia, cu modificările si 

completările ulterioare;             

 - Art. 112 alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal; 

 - Art. 9 pct.1 din Ordinul ministerului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 

destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și 

condițiile necesare acordării acestuia; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.151/20.07.2001 privind trecerea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea in administrarea 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a  imobilelor in care își 

desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special si 

unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2016 privind transmiterea unor imobile din 

administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                  

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se solicită emiterea Avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru 

schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr. 21-23, sector 2, aflat în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, din spațiu cu destinația 

„educație timpurie, nivelul antepreșcolar și activități conexe educației și învățământului” în spațiu cu 
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destinația acordării de servicii sociale și măsuri de protecție specifice sistemului de protecție a 

copilului.  

  (2) Imobilul compus din teren și clădire se identifică potrivit anexelor nr. 1 și 2, care conțin 

2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 7 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziţionării  

terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon,  

b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de  

negociere 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

06.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere 

directă în vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul 

Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere; 

 Analizând: 

 -  Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 18748/28.12.2017 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București, completat prin adresa nr. 12389/02.03.2016; 

 - Raportul de specialitate nr. 2000/16.01.2018 prezentat de Direcția Achiziții şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de domnul consilier local Alexandru Adrian, înregistrat la Centrul de 

Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 12689/06.02.2018; 

 - Propunerile formulate verbal în şedinţa Consiliului Local Sector 2 din data de 06.02.2018, 

astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 - Raportul Comisiei de negociere cu o singură sursă pentru achiziţionarea obiectivului ,,Sera 

Pantelimon” situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149; 

 - Sentinţa civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 

3990/1997, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel 

Bucureşti, privind restituirea terenului aferent ,,Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane 

fizice; 

 

http://www.ps2.ro/
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 - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale 

interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere 

directă în vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi 

aprobarea componenţei Comisiei de negociere; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă reluarea procedurii de negociere directă în vederea achiziţionării terenului 

situat în orasul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, în suprafaţă de 45.000 mp, retrocedat în baza 

Sentinţei civile nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, 

definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel Bucureşti, pe care sunt 

amplasate serele Pantelimon aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București. 

  (2) Achiziţia se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti, prin programul anual de investiţii. 
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 Art. 2 (1) Se aprobă noua componenţă a Comisiei de negociere în vederea realizării 

obiectivului prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde 1 pagină şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

     (2) Comisia de negociere va formula concluzii, propuneri şi constatări într-un proces 

verbal, ce va fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2. 

     (3) Aprobarea achiziţiei la tariful rezultat din noul proces de negociere va face obiectul 

unei hotărâri distincte a Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art. 3 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin 

negociere directă în vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-

149 şi aprobarea componenţei Comisiei de negociere se actualizează cu prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Administratie 

Domeniului Public Sector 2 si Directorul Direcţiei Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 8 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul  

contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei 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 şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

06.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii formalizate privind 

identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget 

Local Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8567/29.01.2018 prezentat de Direcţia 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. 11170/02.02.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 9782/31.01.2018 prezentat de Direcţia Sisteme Informatice şi 

Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 46 alin. (3), (5) și (9) şi art. 47 alin. (15) şi (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/


194 

 

 - Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. 

(9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/23.02.2017 privind aprobarea comunicării 

prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrativ fiscale. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Procedura formalizată privind identificarea, înregistrarea și accesul 

contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prevăzută în anexa 

ce conţine 19 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Direcția Venituri Buget Local Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 9 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 21 pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor  

tehnico – economici pentru proiectul ”Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri  

Buget Local Sector 2 – Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraextraordinară, astăzi, 

02.06.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 

economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Amenajare sediu 

administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 – Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 17809 din data de 31.01.2018, 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. 10682 din data de 01.02.2018 întocmit de Directorul Executiv al 

Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 01.02.2018 a 

Comisiei tehnico-economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 

530/2017, modificată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2758/2017; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 

05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2, doamnei Duinea Corina 

Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală; 

 - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de 

către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2016 privind solicitarea pentru modificarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B. în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 București a terenului situat în București, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) 

http://www.ps2.ro/
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nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncțional pentru tinerii defavorizați şi o micro-piață 

agroalimentară; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 436/2016 pentru modificarea 

hotărârii C.G.M.B. nr. 47/2003 privind transmiterea din administrarea C.G.M.B. in administrarea 

Consiliului Local Sector 2 a terenului situat in bd. Basarabia nr. 151, in vederea edificării unui centru 

multifuncțional pentru tinerii defavorizați si o micro-piață agroalimentara; 

 

 În  temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) precum și art. 126 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico – economică faza DALI și indicatorii tehnico – 

economici pentru proiectul ” Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 – 

Șos. Morarilor nr. 6 (fosta piață Morarilor)”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 10 

Bucureşti, 06.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa extraordinară din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 Analizând: 

 - Anunțul public nr. 8173/26.01.2018 întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală privind 

îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările  şi completările ulterioare; 

 - Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 Bucureşti, la proiectul 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018, nr. 14355/08.02.2018; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului nr. 466/20.02.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018; 

 - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 472/20.02.2018, 

reformulat, la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2018; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 2/2018 cu privire la bugetul de stat pe anul 2018; 

 - Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările  şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei  energetice a 

blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu 

modificările  şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, 

din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, 

pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, 

precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 

perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 

– 2018; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 105/2011 privind aprobarea 

reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 26/2013 privind aprobarea schemei 

proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificarea si 

completarea HCLS2 nr. 26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale 

privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 1662/23.01.2018 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la 

sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 - Adresa nr. 6139/25.01.2018 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 

privind  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru anul 2018 

precum și estimările pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2019-2021; 

 - Decizia nr. 186/25.01.2018 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate; 
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 - Decizia nr. 187/25.01.2018 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea învaţămăntului particular sau confesional acreditat 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 429/2016 privind stabilirea 

nivelurilor, impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2017; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 179/2017 pentru completarea 

H.C.G.M.B. nr. 429/2016 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 

Bucureşti  începând cu anul 2017; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 se 

stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel: 

 venituri – 968.681   mii lei 

 cheltuieli – 1.217.135   mii lei; 

 deficit - 248.454  mii lei. 

  Deficitul este finanţat din excedentul anului 2017 în sumă de 248.454 mii lei. 

 

 Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 (anexa nr. 2) se 

stabileşte la: 

 - venituri  la suma de  852.831 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  – 847.006 mii lei (diminuate cu vărsămintele  

transferate la secţiunea de dezvoltare) 

 venituri ale secţiunii dezvoltare - 5.825 mii lei (care reprezintă vărsăminte din 

secţiunea de funcţionare). 

 - cheltuieli la suma de 1.101.285 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare - 847.006 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare - 254.279 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare 248.454 mii lei finanţat din excedentul anului 2017, în valoare de 

248.454 mii lei. 
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 Art. 3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2018 în sumă de 1.101.285 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, 

secţiuni, paragrafe,  titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite,  după cum urmează: 

 (1). 77.798 mii lei pentru cap. 51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei  nr. 2.3, repartizate 

astfel: 

 46.849 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare  ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 

2.4; 

 5.998 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

anexa nr. 2.5; 

 24.951 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.6. 

 

 (2) 44.277 mii lei pentru cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.7, repartizate 

astfel: 

 35.307 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, anexa  nr. 

2.8; 

 8.970 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, 

anexa  nr. 2.9; 

 

  (3) 25.000 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” ” 

reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor  contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2 , anexa nr. 2.10; 

 

 (4) 802 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute 

la secţiunea funcţionare si dezvoltare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti -  anexa    nr.  

2.12. 

 

 (5).40.960 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publică şi siguranţă naţională» (anexa 

nr .2.13), repartizate astfel: 

 40.750 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr. 2.14; 

 210 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi 

dezvoltare pentru Protecţia Civilă –Comitetul Local pentru Situații de Urgență al  

Sectorului 2, anexa nr.  2.16; 

 



201 

 

 (6) 151.443 mii lei – pentru cap. 65.02 « Învăţământ » - în vederea acoperirii cheltuielilor  

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv  pentru 

finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de 

acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli şi rambursării creditelor utilizate din 

acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.18 - 2.45.  

 

 (7). 9.160 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.46, repartizate astfel: 

 6.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea de dezvoltare 

pentru Servicii medicale și unități sanitare cu paturi pentru Direcția Generală de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr.  2.47; 

 3.160 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la 

secţiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr  2.49. 

(8). 118.814 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie», conform anexei nr. 

2.51, din care: 

 5.883 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – 

serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

conform anexei nr. 2.52; 

 1.690 mii lei pentru finanţarea rambursărilor de credite aferente datoriei publice 

externe, anexa nr.  2.54; 

 10.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 

2.56. 

  2.331 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare, pentru 

proiecte cu finanțare nerambursabilă și alte proiecte derulate de ordonatorul principal 

de credite, anexa  nr.  2.58; 

 98.910 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public Sector 

2 (întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement), 

anexa nr. 2.59; 

 

 (9).252.896 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile 

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, din care 36 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii 

anteriori,  anexele nr. 2.61- 2.71; 

 

 (10).222.291 mii lei pentru finanţarea cap. 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică », 

anexele nr. 2.73 - 2.79, astfel: 

 173.760 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunea  dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de 

creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit ; 

 13.195 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale; 
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 35.300 mii lei pentru „Alte cheltuieli de investiţii”, respectiv pentru realizarea 

documentației de proiectare tehnică, expertiză și alte studii aferente obiectivelor de 

investiții privind creșterea performanței energetice a clădirilor supraetajate de pe raza 

Sectorului 2; 

       36 mii lei pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă.  

 

 (11) 111.606 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.80), din 

care: 

 110.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a 

sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr. 2.81; 

 1.606 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în 

cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente 

datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de 

canalizare în sector, anexa nr. 2.83; 

 

 (12) 46.238 mii lei –  pentru finanţarea  cap. 84.02 “Transporturi” (anexa nr. 2.84), din care : 

 17.307 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, 

cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.86; 

 28.931 mii lei reprezentând transferuri pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, anexa nr. 2.89; 

 

 Art. 4 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2,  în sumă de 74.915 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei 

energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un număr de 453 obiective de investiţii, 

anexele nr. 3; 3.1 -3.4 . 

 

 Art. 5  Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018,  conform anexelor 

nr. 3.5 - 3.8, astfel : 

 - Total venituri  în sumă de 734 mii lei, din care: 

 subvenţii de la bugetul de stat – 110 lei; 

 fonduri UE (mecanismul financiar SEE)   - 624 mii lei 

 - Total cheltuieli în sumă de 734 mii  lei - secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art. 6  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2018,  conform anexelor nr. 4 ; 4.1 - 

4.32, astfel: 

 - Total venituri  în sumă de 179.925 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare – 146.728 mii lei; 
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 venituri ale secţiunii dezvoltare - 33.197 mii lei (din care 24.685 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli în sumă de  179.925 mii  lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare - 146.728 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare - 33.197 mii lei. 

 

 Art.  7 Se aprobã programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat 

din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.1114. 

 

 Art. 8 (1) Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexelor nr. 6; 6.1 - 6.3. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează 

aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele 

prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre. 

    (2) Se aprobă programul suport multisectorial pentru funcţionarea instituţiei, finanţat din 

bugetul general al Sectorului 2, conform anexelor nr. 6.4 - 6.6. Se autorizează compartimentele de 

specialitate care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite 

bugetare în limitele prevăzute în anexele nr. 6.4 - 6.6 la prezenta hotărâre. 

    (3)  Se aprobă programele finanțate din FEN pentru unitățile de învățământ din sectorul 

2, conform anexelor 6.7 - 6.10. 

 

 Art. 9 (1) 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 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2. 

   (2) Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile 

spitaliceşti din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de 

credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

  (3) Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi 

repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de 

către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar  de  credite  –  directorul  Direcţiei  

Generale  de  Administrare  a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea 

Guvernului României nr. 136/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art. 10 Se aprobã numărul maxim de posturi finanţat pe anul 2018 pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, conform anexelor  nr. 8-18. 
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 Art. 11  Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a 

programului social de acordare a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu 

program prelungit din Sectorul 2. 

 

 Art. 12 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 51.633 mii lei în 

completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanţarea de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE. 

 

 Art. 13 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate 

din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 37.252 mii lei pentru finanțarea 

complementară a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ 

special şi a CMBRAE. 

 

 Art. 14 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la 

aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finantati din bugetul general consolidat al 

Sectorului 2, au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în 

limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între 

creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 

21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (2) Ordonatorii de credite finantati din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au 

obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, 

graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2018, în 

funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1). 

  (3) Se interzice ordonatorilor de credite finantati din bugetul general consolidat al 

Sectorului 2, recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată 

conform prevederilor alin. (1). 

  (4) Toate achiziţiile pentru consumabile, utilităţi, tehnică de calcul la nivelul Primăriei 

Sectorului 2 şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 2 se vor face în comun, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2017 privind efectuarea în comun a unor 

achiziţii specifice la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 15 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2018, ca urmare a modificărilor 

intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor 

cauze justificate. 

 

 Art. 16  Anexele nr.  1; 2; 2.1 - 2.93; 3; 3.1 - 3.8; 4 ; 4.1 - 4.32 ; 5 ; 5.1 – 5.1114; 6, 6.1 – 6.10; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 17 (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”. 

     (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 11 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 11 pagini, exclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei  

hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea  

Guvernului nr. 987/2003 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2  

prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în 

 administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul 

Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 

prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea 

Administraţiei Fondului Imobiliar ; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr.8180/26.01.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 14099/08.02.2018 al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul Primăriei Sectorului 2; 

 - Avizele Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale şi Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor 

imobile, situate în Municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome ,,Locato” în administrarea 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al 

municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia; 

 - Legea  nr. 455/2003 pentru prelungirea unor termene prevazute de Ordonanţa de urgenţa a 

Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporara a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, 

din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti; 

 - Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 33/30.03.2006 privind transmiterea din administrarea 

Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 a unor imobile cu destinaţia de locuinţe; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,, f ” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 (1) Se solicită către Consiliului General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei 

hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

987/2003 situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, domeniu public al Municipiului Bucureşti, din 

administrarea Consiliului Local al Sector 2 prin Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar - serviciu public de interes local 

aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

  (2) Imobilele prevăzute la art.1 alin. 1 se identifică potrivit anexei ce conţine 3 (trei) file şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 12 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru 

activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru 

activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 15328/12.02.2018 întocmit de Direcția Relaţii Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 16171/13.02.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 15175/14.02.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 467/20.02.2018; 

 - Amendamentul formulat de domnul consilier local Şerpescu Cătălin Constantin, astfel cum a 

fost consemnat în procesul verbal al şedinţei din data de 20.02.2018; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi actiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Se modifică şi se completează anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului 

local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 

350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce conţine 64 pagini şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 204/21.11.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 

rămân aplicabile. 

 

 ART. III Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 54/2017 şi Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 117/2017 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 13 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 67 pagini inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la  

bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în anul 2018, pentru activităţi  

nonprofit din domeniile: cultură şi culte, sport, educaţie, mediu şi social, în condiţiile  

Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în  

Monitorul Oficial al României 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în anul 2018, 

pentru activităţi nonprofit din domeniile: cultură şi culte, sport, educaţie, mediu şi social, în condiţiile 

Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial 

al României; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16128/13.02.2018 prezentat de Direcția Relaţii Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de domnul consilier local Şerpescu Cătălin Constantin, astfel cum a 

fost consemnat în procesul verbal al şedinţei din data de 20.02.2018; 

 - Procesul - verbal al şedinţei Consiliului Local Sector 2 din data 20.02.2018; 

 - Referatul nr. 15810/13.02.2018 întocmit de Direcția Relaţii Comunitare, aprobat de Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 13/20.02.2018 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

http://www.ps2.ro/
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Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile în limita fondurilor alocate şi 

aprobate prin bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități 

nonprofit din domeniile: cultură şi culte, sport, educaţie, mediu şi social în condițiile Legii nr. 

350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei ce conține 2 pagini și face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul Executiv al Direcției Relaţii 

Comunitare vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 14 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 

privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

152/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14348/08.02.2018 întocmit de Directorul executiv al Direcţiei 

Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 13810/07.02.2018 transmisă de domnul consilier local Costach Jean; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;     

 - Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002;  

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 995/24.11.2017 privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Cosmescu Marius; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

152/2016 ; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 259/2017 privind validarea mandatului unui consilier 

local. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Se înlocuieşte domnul Cosmescu Marius în comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016, astfel: 

  a) cu domnul consilier local Radu Gheorghe, în Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, 

Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de 

Proprietari/Locatari 6). 

  b) cu domnul consilier local Costache Jean, în Comisia pentru Transparență, Reducerea 

Birocrației și Inovație (9); 

 

 Art. II Se desemnează domnul consilier local Stanciu Ion membru în comisiile de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 102/2016, 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016, respectiv: 

  a) Comisia de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului 

(4), prin înlocuirea domnului consilier local Radu Gheorghe. 

  b) Comisia pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi 

Salubritate (5), prin înlocuirea domnului consilier local Oprea Dumitru; 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea 

şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2016 rămân aplicabile. 

 

 Art. IV Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 15 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru rectificarea Anexei nr. 1 la  H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul 

Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a 

fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 

nr. 223/2017 şi HCL Sector 2 nr. 3/2018 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru rectificarea Anexei nr. 1 la  H.C.L Sector 2 

nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care 

vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, 

astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 

nr. 223/2017 şi HCL Sector 2 nr. 3/2018. 

 Analizând: 

 - Referatul nr. 15125/12.02.2018 prezentat de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 16034/13.02.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Actul de funcţionare al Şcolii Gimnaziale ,,Sf. Silvestru” nr. 19662/05.11.2012 emis de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Decizia nr. 3186/81/31.08.2012 emisă de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului -  Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 - Decizia nr. 3290/21.09.2012 emisă de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -  

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; 
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 - Avizul Conform nr. 29173,1029/12.01.2017 emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 pentru anul 2017 - 2018; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particulare care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 şi H.C.L 

Sector 2 nr. 3/2018. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. I În cuprinsul Anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 şi H.C.L 

Sector 2 nr. 3/2018 se face următoarea rectificare :  

 

 ,,La poziţia nr. 24 din anexă, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL SILVESTRU” se va înlocui 

cu  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SF. SILVESTRU”. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 16/2017 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost 
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modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 

223/2017 şi HCL Sector 2 nr.3/2018, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 16 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea aderării Sectorului 2 al Municipiului București la 

 „Convenția Primarilor privind Clima şi Energia” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia”; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive nr. 12877/06.02.2018 prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 325/06.02.2018; 

 - Raportul de specialitate nr. 15920/13.02.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie şi 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul 

Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 6/2018 privind împuternicirea 

expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti de a hotărî în vederea aderării 

Sectorului 2 la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia”; 

 -  Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a 

Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE; 

 - Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia (Covenant of Mayors for Climate & Energy); 
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 - Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 elaborată de 

Ministerul Energiei. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă aderarea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la ,,Convenţia Primarilor 

privind Clima şi Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy). 

 

 Art. 2 (1) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se angajează 

în atingerea următoarelor obiective: 

  a) reducerea emisiilor de CO2 (eventual, şi reducerea altor gaze cu efect de seră) pe 

teritoriul Sectorului 2 cu cel puţin 40% până în 2030, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi printr-

o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie; 

  b) consolidarea capacităţii de adaptare a Sectorului 2 la efectele schimbărilor climatice. 

  (2) Prin adoptarea prezentei hotărâri, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se angajează în 

parcurgerea următoarelor etape: 

  a) elaborarea unui inventar de referinţă al emisiilor şi o Evaluare a vulnerabilităţilor şi a 

riscurilor legate de schimbările climatice; 

  b) elaborarea unui Plan de Acţiune privind Energia Durabilă şi Clima (PAEDC) în termen 

de 2 (doi) ani de la data prezentei; 

  c) elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puţin o dată la 2 (doi) ani, 

începând cu data prezentării Planului de acţiune privind energia durabilă şi clima, în scopul evaluării, 

monitorizării şi verificării. 

 

 Art. 3 (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în vederea semnării 

formularului de adeziune la Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia, prezentat în anexa nr. 1, a 

Convenţiei Primarilor privind Clima şi Energia, prezentată în anexa nr. 2, precum şi a celorlalte 

documente aferente. 

  (2) Anexele nr. 1 şi 2 conţin 13 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  
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 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 17 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 16 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită 

a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului 

„Metropolis”, modificată şi completată prin H.C.L. nr.161/03.10.2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

32/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 

către Teatrul Tineretului „Metropolis”, modificată şi completată prin H.C.L. nr.161/03.10.2016 

Analizând: 

 - Adresa nr. 111/15.01.2018 a Teatrului Tineretului „Metropolis”, înregistrată la Centrul de 

Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 5631/18.01.2018; 

 - Raportul de specialitate nr. 6274/01.02.2018 prezentat de Direcţia Urbanism Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 12787/06.02.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios-administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizele Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale şi Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 274/1999 pentru trecerea unor instituţii publice de cultură din 

subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 527/1992 privind reorganizarea unor instituţii publice subordonate 

Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 255/2006 privind 

înfiinţarea Teatrului Tineretului „Metropolis”, prin reorganizarea şi restructurarea Teatrului de Proiecte 

Culturale „Theatrum Mundi”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 171/2009; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,,j” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

   

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art. I Se aprobă modificarea articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 Bucureşti 

nr.32/21.03.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în  strada Mihai Eminescu nr. 

89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis” modificată şi completată prin HCL 

nr.161/03.10.2016, care va avea următoarea formulare: 

  

 ‚‚Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 12 (doisprezece) ani, a 

spaţiului situat în Bucureşti, strada Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului 

„Metropolis”, instituţie publică de cultură de interes local aflată sub autoritatea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti identificat conform anexelor nr.1, 1.1 şi1.2 care cuprind 3 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre”. 

  

 Art. II Modificarea situaţiei juridice a imobilului situat în Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 89, 

Sector 2, va atrage  de drept  încetarea aplicabilităţii prezentei hotărâri, fără a atrage nici o 

responsabilitate din partea autorităţii emitente. 

  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea 

în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului 

„Metropolis” rămân aplicabile. 

  

 Art. IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Teatrului 

Tineretului „Metropolis” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 18 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite,  

începând cu anul 2019,  ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma  

aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Aromei nr. 75, sector 2, București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019,  ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr.75, sector 2, 

Bucureşti 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr.16216/13.02.2018  întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local  Sector 2 - serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local 

Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr.16174/13.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Comisiei 

Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 227/2015, art .489, alin.(5) şi (6), privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare și a pct. 168 din H.G. nr. 1 privind normele de aplicare a Legii nr. 227/2015; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.151/27.04.2017 privind 

împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire 

dispozitiile art. 489 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal referitoare la majorarea 

impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 

situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017, pentru aprobarea regulamentului 

privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurile neîntreținute de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr.118/2017, pentru aprobarea  Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere 

a supraimpozitării pe terenurile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,c” coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,, j” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. 

Aromei nr.75, sector 2, Bucureşti, incepând cu data de 1 ianuarie 2019; 

 

 Art. 2. Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 astfel cum 

a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017 pentru persoanele fizice și juridice care dețin 

calitatea de proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, 

menționate în Anexa care face parte integrantă din prezent hotărâre; 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

 a).Proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

 b).Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

 

 Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget 

Local Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri; 
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 Art. 5. Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri prin 

intermediul serviciului poştal şi prin afişare la sediul Primăriei Sector 2, precum şi cu sprijinul Poliţiei 

Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a proprietarilor, respectiv prin 

intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 prin afişare pe site-ul propriu al acesteia, astfel 

încât să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 19 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, 

începând cu anul 2019,  ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma  

aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din  

Str. Atleților nr.10, sector 2, București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Atleţilor nr.10, sector 2, 

Bucureşti 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr.16215/13.02.2018  întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local  Sector 2 - serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local 

Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr.16173/13.02.2018 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Comisiei 

Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 227/2015, art .489, alin.(5) şi (6), privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare și a pct. 168 din H.G. nr. 1 privind normele de aplicare a Legii nr. 227/2015; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.151/27.04.2017 privind 

împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce la îndeplinire 

dispozitiile art. 489 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal referitoare la majorarea 

impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 

situate în intravilan; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017, pentru aprobarea regulamentului 

privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurile neîntreținute de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr.118/2017, pentru aprobarea  Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere 

a supraimpozitării pe terenurile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,c” coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,, d” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. 

Atleţilor nr.10, sector 2, Bucureşti, incepând cu data de 1 ianuarie 2019; 

 

 Art. 2. Majorarea impozitului menționată la art.1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice 

nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr.81/2017 astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.118/2017 pentru persoanele fizice și juridice care dețin 

calitatea de proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, 

menționate în Anexa care face parte integrantă din prezent hotărâre; 

 

 Art. 3.  Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 

noiembrie a anului în curs, cumulativ: 

 a). Proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest 

lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs; 

 b). Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la 

măsurile de remediere luate de proprietari. 

 

 Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Venituri Buget 

Local Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri; 
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 Art. 5. Direcţia Administraţie Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri prin 

intermediul serviciului poştal şi prin afişare la sediul Primăriei Sector 2, precum şi cu sprijinul Poliţiei 

Locale Sector 2, prin comunicare/ afişare la adresa de domiciliu a proprietarilor, respectiv prin 

intermediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 prin afişare pe site-ul propriu al acesteia, astfel 

încât să fie asigurată aducerea la cunoştinţa proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre 

modalităţile enumerate.    

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Baicului nr. 96,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Baicului nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14373/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 14367/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Baicului nr. 96 , Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 68 CA 6/7 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Baicului nr. 96, Sector 2 –Locuinţă – 

P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 21 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 7 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare șia fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Matac Gheorghe nr.6 A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Matac Gheorghe nr.6A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.14480/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 14539/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Matac Gheorghe nr. 6A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 72 ca 6/11 DIN 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul  art. 45 alin. (2), lit. ,,e” și art. 81 alin. (2), lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Matac Gheorghe nr.6A, Sector 2 – Imobil 

de locuinţe colective – P+3E+4Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 22 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

 Str. Pluguşor nr.40, 

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Pluguşor nr. 40, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.14487/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 14517/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Pluguşor nr. 40, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 CA 1/9 din 17.01.2018 emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,, e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Pluguşor nr. 40, Sector 2 –Extindere şi 

supraetajare locuinţă existentă – P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 23 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 
 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

 Str. Podul Vadului nr.29 A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Podul Vadului nr. 29 A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.14492/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 14513/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Podul Vadului nr. 29 A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 45 ca 4/12 din 08.06.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2), lit. ,,e” și art. 81 alin. (2), lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Podul Vadului nr. 29 A, Sector 2 –locuinţă 

– P+1E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 24 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Drumul Scalarului nr.16,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Drumul Scalarului nr.16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.14478/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.14545/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Drumul Scalarului  nr.16, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 66 CA 6/3 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Drumul Scalarului nr.16, Sector 2 –Locuinţă – 

P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 25 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Barbu Mumuleanu nr.17, 

 Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Barbu Mumuleanu nr.17, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14498/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 14541/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Barbu Mumuleanu nr. 17, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 70 CA 6/9 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,, e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Barbu Mumuleanu nr. 17, Sector 2 – Imobil 

de locuinţe colective – P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 26 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Şos. Colentina nr. 465-467,  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Şos. Colentina nr.465-467, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14547/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.14524/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Şos. Colentina nr. 465-467, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 71 CA 6/2 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Şos. Colentina nr. 465-467, Sector 2 – Imobil 

de locuinţe colective cu parter comercial – S+P+4E+5-6Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 27 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completăril ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Şos. Pipera, nr. 61,  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Şos. Pipera nr. 61, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14500/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.14536/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Şos. Pipera nr. 61, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 2 CA 1/3 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,, i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Şos. Pipera nr.61, Sector 2 – Ansamblu 

locuinţe colective ( tip bloc ) cu spaţii comerciale la parter – regim de înălţime 2S+P+14E, în 

conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul 

Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 28 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2 

 
 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Str. Rondă nr. 43-43A,  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Rondă nr. 43-43A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14489/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.14511/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Rondă nr.43-43A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 1 CA ½ din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,, i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Rondă nr.43-43A, Sector 2 – Imobil de 

locuinţe colective – S+P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 29 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism PUD  

Şos. Andronache nr. 6,  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Şos. Andronache nr.6, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.14481/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.14532/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Zamfir Marcu nr.44, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 69 CA 6/8 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.    

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul  art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Şos. Andronache nr. 6, Sector 2 – Imobil de 

locuinţe colective – P. liber ( parţial destinaţie parcare )+4E, în conformitate cu anexele 1 și 2, 

părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.  

 Art. 2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3  Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 30 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/


249 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Măgura Vulturului nr.10,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Măgura Vulturului nr. 10, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14493/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 14519/08.02.2018 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Măgura Vuturului nr. 10, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 6 CA 1/7 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 

835/2014 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Măgura Vulturului nr. 10, Sector 2 –

Locuinţă şi cabinet stomatologic – Sp+P+1E+E2r, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 31 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a fost redactată în 2(două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea unei creşe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9,  

Sector 2 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei creşe în cadrul complexului 

de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2. 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare şi Raportul de specialitate nr. 18667/19.02.2018 prezentate de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 19061/20.02.2018 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Autorizaţia de construire nr. 822/21 O/20.07.2004 emisă de Primăria Sectorului 2; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G.R nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi 

a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

 - H.G.R nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 90/1999 privind transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani a 

imobilului situat în Bucureşti, str. Oituz nr. 9, Sector 2, către Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 

2; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 43/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 68/2005; 
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 - H.C.L Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Creşei Oituz în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz 

nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

  (2) Spaţiile destinate funcţionării creşei prevăzute la art. 1 se identifică conform anexelor 

1-3, ce conţin 3 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Spaţiile urmează să fie utilizate cu destinaţia supraveghere, îngrijire şi educaţie 

timpurie pentru copilul antrepreşcolar. 

 

 Art. 2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întreprinde 

măsurile necesare pentru organizarea și funcționarea în conformitate cu legislația în vigoare a creşei 

din str. Oituz nr. 9, Sector 2. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 32 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 6 pagini, inclusiv anexe şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a centrului de sănatate  

multifuncţional ,,Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în  

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.02.2018; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare 

a centrului de sănatate multifuncţional ,,Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată 

în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 19039/20.02.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios-Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 18666/19.02.2018  întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 -  serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului 

Local Sector 2 ; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Guvern nr. 70/2002, art. 5^2 alin. (3) privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor –cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004, modificată şi completată prin H.C.L. 

nr.68/2015,  privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016, privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 2. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,, h” ; ,, j” si,, n ” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă demararea procedurii de înfiinţare a Centrului de sănătate multifuncţional 

”Ion Creangă” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 2.  

 

 Art. 2. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 să întreprindă măsurile necesare în privinţa înfiinţării centrului de 

sănătate multifuncţional ”Ion Creangă” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, inclusiv obţinerea avizului 

conform al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

 Art. 3. Centrul de sănătate multifuncţional ”Ion Creangă” - unitate sanitară cu personalitate 

juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, va 

avea sediul în Bucureşti, str. Valer Dumitrescu, nr. 33, sector 2, urmând a fi solicitat, în vederea 

înfiinţării şi acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.  5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

METEHĂU ANDREI GEORGE 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

 SECRETAR 

  

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 33 

Bucureşti, 20.02.2018 

 

 Prezenta Hotărâre conţine un număr de 3 pagini şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier local Traian Pană în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă 

de 3 luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 33 

Data: 22.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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 al 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 şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 4 al anului 2017, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 4 al anului 

2017, conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 4 al anului 

2017, conform Anexelor nr. 5 şi nr. 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 4 al anului 2017, conform Anexelor nr. 7 şi nr. 8. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică, ordonatorii secundari şi 

ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

Nr.: 34 

Data: 22.02.2018 

 

*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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2018 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 Având în vedere decizia Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice - Bucureşti nr. 186/25.01.2018, prin care se alocă sume defalcate din T.V.A.  

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, ale adresei 

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - Bucureşti nr. 7489/31.01.2018 prin care se 

comunică trimestrializarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea învățământului particular sau 

confesional acreditate, ale prevederilor art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) şi ale art. 12 alin. 

(1) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 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 şi 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 şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2018 în sumă de 910.104 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 903.326 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2018, în sumă de 141.855 mii lei la 
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cheltuieli şi la venituri în sumă de 141.855 mii lei, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2018, în sumă de 172.050 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. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2018, în sumă de 7.443 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. 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.: 35 

Data: 22.02.2018 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 

 Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Anexa nr. 1 Secţiunea 3 - privind 

Comisiile de specialitate din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Vîlceanu Mihai-Eduard;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. (1) Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind 

modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi 

componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se modifică, în sensul că la 

Comisia II Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului se înlocuieşte dl Stan Robert, cu dl 

Vîlceanu Mihai-Eduard conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 36 

Data: 22.02.2018 

 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind 

 modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea  

membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din 

Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii 

ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea 

spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii aflate în 

administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 

autonome de interes local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea 

Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor 

titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale 

sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, se 

înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, împreună cu Comisia Tehnică pentru executarea lucrărilor 

auxiliare ale Comisiei 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.: 37 

Data: 22.02.2018 

 
 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 2018 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.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. A/1947/23.01.2018 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 2018;  

 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: 

 



266 

 

 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 1697 lei, în anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 38 

Data: 22.02.2018 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependenţă şi a cuantumului 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice în centrele rezidenţiale din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în 

anul 2018 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.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 nr. 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) 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; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Referatul înregistrat cu nr. A/1875/23.01.2018 privind stabilirea 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;  

 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: 
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 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în centrele rezidenţiale pentru persoanele 

vârstnice dependente/semidependente în cuantum de 3446 lei, respectiv pentru persoanele 

vârstnice independente în cuantum de 3349 lei, în anul 2018, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei pentru persoanele 

independente, iar pentru persoanele semidependente şi dependente în cuantum de 1100 lei. 

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice 

datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoare veniturilor 

personale lunare. 

 (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum 

de 1000 lei, respectiv 1100 lei, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite 

în cadrul căminelor, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 782 

lei. 

 Art. 3. 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. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3), 782 lei, se indexează prin Hotărâre de Guvern în 

funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.  

 Art. 5. (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.: 39 

Data: 22.02.2018 

 

 
 
 
 
 
 

*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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu 

nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- 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; 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de  20.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2018, a proiectului ,, PESTE LIMITE: Copii cu nevoi 

speciale la escaladă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 40 

Data: 22.02.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Prestaţii financiare 

excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea 

corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- 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; 

- Prevederile art. 130, art. 131 şi art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 130.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în  anul 2018 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale 

pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 41 

Data: 22.02.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii în anul 2018 a proiectului 

”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Respect şi sanse egale pentru femei”, ID 125516 depus spre finanţare de către Fundaţia 

Estuar 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.3.; 

- Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Respect şi sanse egale pentru femei” ID 125514; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI) cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, P.O.S.D.R.U.,  Axa 6, DMI 6.3.; 

- Contractul de finanţare nr. 3581/649C/05.05.2014 încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea în cuantum de 1677841 lei, din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, în anul 2018, a cheltuielilor pentru sustenabilitatea proiectului ”Respect şi 

şanse egale pentru femei” ID 125516, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotarâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 42 

Data: 22.02.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-  ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza DALI pentru 

blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de 

locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

- Art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –

”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Anexele nr. 1-3 prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza 
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DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11”, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-

3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (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.: 43 

Data: 22.02.2018 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza DALI 

pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 12” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

- Art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –

”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia tehnică - faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 
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de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 12”, conform Anexelor nr. 1 – 3, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Generală Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (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.: 44 

Data: 22.02.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice - faza DALI 

pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 13” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

- Art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –

”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – 

”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale”; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia tehnică - faza 

DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor 
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de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 13”, 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.: 45 

Data:22.02.2018 
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